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Sammanfattning 
 
Med start 2014 och till och med 2016 har avdelningen miljö och hälsa på 
Samhällsbyggnadsförvaltningen drivit ett projekt om kostillskott. Projektet har innefattat 
inventering av verksamheter som säljer kosttillskott och kontroll av produkter. Kontrollen har 
skett på flera olika sorters försäljningsställen, med viss avgränsning. Främst har produkter 
med prestationshöjande effekt samt vitaminer och mineraler granskats. Det främsta syftet med 
kontrollen har varit att hitta produkter som är farliga eller illegala, produkternas märkning har 
även kontrollerats i syfte att säkerställa att produkterna är korrekt märkta. 
 
Totalt har 18 företag och 62 olika produkter kontrollerats. 47 % av produkterna hade någon 
form av avvikelse. De flesta av avvikelserna beror på fel formalia i märkningen, t.ex. att man 
använder sig av fel enhet för vitaminer och mineraler eller att man inte har uppdaterat 
märkningen efter den relativt nya informationsförordningen från EU1. En relativt stor andel av 
avvikelserna beror också på att man överskrider de så kallade upper level (UL)-värdena som 
finns framtagna av EU för vissa vitaminer eller mineraler. Dessa värden är inte gränsvärden 
som är fastslagna i lagstiftning, de ska snarare ses som riktvärden där EU genom forskning 
och studier har visat att inga skadliga hälsoeffekter kan uppstå under UL-värdena.  
 
Elva av produkterna som kontrollerades har också saknat svensk märkning och har därför 
plockats bort från hyllorna. 
 
Två av produkterna som kontrollerades belades med saluförbud. Den ena av dessa innehöll en 
växtdel som ansågs vara ett s.k. novel food. Novel food är EUs benämning på livsmedel som 
inte har konsumerats i någon större omfattning inom EU innan 1997. Några exempel på nya 
livsmedel är bland annat insekter och chiafrön. Sådana livsmedel får inte säljas innan de har 
säkerhetsbedömts av EU. Den andra produkten som belades med saluförbud innehöll extrakt 
från en växt som Livsmedelsverket har riskbedömt och ansett att det ej går att fastställa en 
nivå för säkert intag av växten.   
 
För de produkter där avvikelser har noterats har i de flesta fall importör, tillverkare eller 
huvudkontor varit placerat i annan kommun i Sverige. Miljö och hälsa har därför skickat 
kontrollrapporterna för kännedom till de kontrollmyndigheterna i respektive kommun för 
vidare handläggning.  
 
Miljö och hälsa bedömer att området kräver fortsatt uppmärksamhet från Miljö- och 
samhällsnämnden så att konsumenter i Östersunds kommun även fortsättningsvis kan göra 
trygga och säkra val.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Förordning (EU) nr 1169/2011 om livsmedelsinformation 
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Inledning 
 

Bakgrund och problembeskrivning 

Kosttillskott definieras som ett livsmedel som ska komplettera vanlig kost. Intaget sker i 
små doser av vitaminer, mineraler, eller andra ämnen med näringsmässig eller 
fysiologisk verkan. För att en produkt ska få märkas som kosttillskott får den inte 
tillföra energi.  
 
Försäljning av kosttillskott sker både i butiker och över internet och har under de 
senaste åren ökat kraftigt. Kosttillskott klassas som livsmedel och till skillnad från t.ex. 
läkemedel så sker ingen förprövning av produkterna på statlig nivå innan de får säljas i 
Sverige. Företagare är skyldiga att anmäla till sin lokala kontrollmyndighet (den nämnd 
i kommunen som hanterar miljö- och hälsoskyddsfrågor) att försäljning av livsmedel 
sker och ansvaret för produkterna och dess märkning ligger hos företagaren.  
 
Nya preparat produceras kontinuerligt vilket försvårar myndighetens kontroll då det 
sällan finns utrymme för kompetensförsörjning hos myndigheterna för att ständigt möta 
flödet av nya produkter. Detta medför att kontrollen försvåras och kan skilja sig åt i 
olika kommuner i Sverige. Därför finns okontrollerade kosttillskott ute på den öppna 
marknaden. En del av dessa produkter innehåller farliga och illegala substanser. Vissa 
har ett innehåll som gör att de borde läkemedelsklassas.  
 
I de fall en kommun har belagt en produkt med saluförbud gäller förbudet endast i den 
kommunen och inte nationellt, detta innebär också att andra kommuner vanligtvis inte 
får vetskap om potentiellt farliga produkter. Frågan om nationella saluförbud håller på 
att diskuteras hos Livsmedelsverket och det är möjligt att det framöver kommer att bli 
en ändring i den frågan. 
 
Med anledning av ovanstående genomförde Miljö och hälsa detta projekt för att dels få 
en bild av vilka företag som säljer kosttillskott men även för att kontrollera produkterna 
för att skydda konsumenterna. Projektet började med en inventeringsfas i april 2014 där 
ett inventeringsunderlag skickades ut till verksamheter som eventuellt sålde kosttillskott 
och hälsovårdsprodukter, på grund av olika anledningar så kunde inte kontroll utföras 
under 2014. Merparten av kontrollerna av butikerna och andra verksamheter med 
försäljning av kosttillskott utfördes under hösten 2015 samt några under 2016.  
 

Syfte  

Livsmedelslagstiftningens grundsyfte är att konsumenterna varken ska bli sjuka av livsmedel 
eller bli vilseledda av den information som anges på produkterna. Vi vet med erfarenhet av 
liknande projekt runt om i landet att kosttillskott kan innehålla substanser som antingen är 
farliga för människors hälsa eller inte har säkerhetsbedömts innan försäljning. En del av 
produkterna som har sålts har innehållit dopingklassade substanser eller läkemedelsklassade 
ämnen. Det förekommer också att kosttillskott säljs med vilseledande uppgifter, t.ex. 
utfästelser om att produkten har vissa hälsofrämjande egenskaper som den inte har. Miljö och 
hälsas syfte med detta projekt har varit att påbörja en kontroll av kosttillskott och att i 
huvudsak agera mot produkter som vi redan nu vet är förbjudna. Hälsopåståenden har inte 
kontrollerats i detta projekt, se vidare under avgränsningar. 
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Mål 

Målet med projektet var att inventera, registrera och riskklassa de verksamheter som säljer 
kosttillskott samt att genom kontroll över branschen kontrollera att företagarna håller sig till 
gällande lagstiftning och säljer produkter som är säkra som livsmedel. Konsumenterna i 
Östersunds kommun ska inte kunna få negativa hälsoeffekter av de produkter som är ute på 
marknaden.  
 
Ett annat mål var att bidra till en ökad kunskap bland de företag som säljer kosttillskott.  

 
 
Metod 
 

Arbetsmetod 

Miljö och hälsa kontrollerade hälsoskostbutiker och kosttillskott redan 2011, kontrollen som 
genomfördes då bestod i huvudsak att kontrollera om företagen hade rutiner för spårbarhet, 
rutiner för mottagning av livsmedel, att produkterna var korrekt märkta som kosttillskott och 
att man kunde skilja på kosttillskott och andra typer av produkter som t.ex. naturläkemedel.  
Eftersom kontrollen i kosttillskottprojektet 2014 skulle vara mer ingående och omfattande än 
den kontrollen som genomfördes 2011 bedömde därför projektgruppen att en inläsning skulle 
krävas. Ett material togs fram bestående av lagar och regler kring kosttillskott, vägledningar 
och information från Livsmedelsverket och rapporter från andra kommuners 
kosttillskottsprojekt. 
 
Avgränsningar 

Med bakgrund av samtal med andra kommuner som har genomfört liknande projekt så 
bestämde vi oss för att avgränsa oss i kontrollen för att kontrollerna och bedömningarna inte 
skulle ta för stora resurser i anspråk. Vi har inte tittat på livsmedel med särskilda 
näringsändamål eller VLCD-produkter (very low calory diet). Vi valde, i samråd med 
miljöchefen, att inte kontrollera hälsopåståenden. Vi har inte provtagit några produkter och vi 
har inte gjort någon djupare analys av ämnens hälsopåverkan eller risker utan har använt oss 
av befintliga riskvärderingar från Livsmedelsverket och bedömningar från andra kommunala 
kontrollmyndigheter som t.ex. Stockholms Stad. 
Vi har valt att genomföra kontrollen i butiker som i huvudsak riktar in sig på hälsoskost och 
kosttillskott. Matvaruaffärer och liknande har inte tagits med i detta projekt. 
 
Projektgrupp 

Projektgruppen har bestått av tre livsmedelsinspektörer på avdelningen Miljö och hälsa; 
Daniel Fackel (projektledare), Peter Grevsten och Maya Backteman (inventeringsfas). 
 
Projektet har bestått av fyra delar; 

� Inventering av företag som säljer kosttillskott 
� Registrering och riskklassning av inventerade företag 
� Planering av kontroll och utförande av kontroll 
� Hantering av resultat och slutrapportering av projektet 
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Inventering  

Efter inläsning togs det fram ett nytt inventeringsunderlag för registrering och riskklassning2. 
Av underlaget framgick det bland annat namn på anläggningen, vilka typer av produkter som 
saluhålls samt i vilken omfattning. 
 
För att ta reda på vilka anläggningar som kan tänkas sälja kosttillskott sökte miljö och hälsa 
information från bland annat hälsoskyddsregistret i miljö och hälsas ärendehanteringssystem 
Ecos, Bolagsverket, allabolag.se samt på Eniro och Google. Det framtagna underlaget 
skickades sedan ut till eventuella nya anläggningar som gym, hälsokostbutiker, andra typer av 
butiker och företag med internetförsäljning.  

Registrering och riskklassning 

Efter det att samtliga underlag inkommit gjordes en bedömning över vilka nya anläggningar 
som skulle registreras och riskklassas. Totalt inkom 21 st. underlag. Av dessa bedömdes 5 st. 
företag sälja livsmedel i sådan omfattning att de skulle registreras och riskklassas av Miljö- 
och samhällsnämnden. Tre av företagen har i huvudsak försäljning av andra produkter som ej 
definieras som kosttillskott, t.ex. proteinpulver, proteinbars, måltidsersättningar, sportdrycker 
etc. Dessa tre företag ingick därför inte i kontrollen av kosttillskott utan kommer att 
kontrolleras i den ordinarie livsmedelskontrollen istället. 

Planering och utförande av kontroll 

En beskrivning över vilka typer av produkter och områden som skulle kontrolleras togs fram 
utifrån syftet och målet med projektet. De produkter vi bestämde oss för att kontrollera var; 

� Prestationshöjande kosttillskott 
� Mineraler och vitaminer 

 
De områden vi bestämde oss för var; 

� Förbjudna ämnen och substanser 
� Märkning 
� Medicinska påståenden 

 
Kontrollerna föregicks av ett brev till varje företag där miljö och hälsa meddelade när 
inspektionerna skulle ske, och hur kontrollerna skulle gå till. Vid kontrollerna så valdes tre 
produkter ut (prestationshöjande och/eller mineraler och vitaminer), samtliga produkter 
fotograferades för att sedan detaljgranskas på miljö och hälsas kontor. Efter granskning så 
skickades en inspektionsrapport ut med resultatet till företaget. I de fall det konstaterades 
avvikelser så skickades även en kopia på inspektionsrapporten för kännedom till den kommun 
där huvudkontoret för produkten var belägen. För produkter som bedömdes som nya 
livsmedel och som icke säkra livsmedel meddelades saluförbud. 
 
Vid bedömning av varje produkt har, förutom aktuell lagstiftning, diverse annat material 
använts. Se under lagstiftning och styrande dokument. 

Hantering av resultat och slutrapportering 

Resultatet av kontrollerna har efter utförandet sammanställts. De företag som sålde 
kosttillskott som har belagts med saluförbud har följts upp genom en extra kontroll. För en del 
av kosttillskotten där avvikelse noterades på grund av överskridande UL-värden har 
importören/tillverkaren kommit in med synpunkter, riskvärderingar och bedömningar från 
andra kommuner. Då Miljö- och samhällsnämnden inte är behörig kontrollmyndighet för 

                                                 
2 Bilaga 1, underlag för inventering. 
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importör eller tillverkare som ligger i annan kommun har miljö och hälsa valt att inte gå 
vidare med åtgärder. Frågan är dock problematiskt, se vidare under slutsats och diskussion. 
 

 
Lagstiftning och styrande dokument 
 

Lagstiftning 

Reglerna om kosttillskott styrs främst av: 
� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 
� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1170/2009 om ändring av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG. 
� 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. 

� Europaparlamentets och rådets förordning om livsmedelsinformation (EG) nr 
1169/2011. 

� Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 2003:9) om kosttillskott. 
� Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelsinformation (LIVSFS 2014:4)  
� Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/1997 om nya livsmedel. 

Styrande dokument 

En del andra dokument har varit till hjälp i kontrollen: 
� Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhets (Efsa) så kallade UL-värden för 

vitaminer och mineraler. 
 

Mineral UL-värde                      
(* ej fastställt) 

Kalium * 

Kalcium 2 500 mg 

Magnesium 250 mg 

Järn * 

Zink 25 mg 

Koppar 5 mg 

Mangan * 

Selen 
 
 

300 µg 

Krom (III) 1 800 µg 

Jod 600 µg 

Fosfor * 

Molybden 600 µg 

  
 

� VOLM-listan (Förteckning över växter och växtdelar som är olämpliga i livsmedel, 
Livsmedelsverket 2006) 

� Danska drogelisten (Drogelisten, Vurdering af planter, svampe og dele heraf anvendt i 
kosttilskud og urtete, Danska Fødevarestyrelsen) 

� Olagliga läkemedel som säljs som kosttillskott för styrketräning (Läkemedelsverket 
2012) 

� Ämnesguiden – läkemedel eller inte? (Läkemedelsverket 2015) 

Vitamin UL-värde                      
(* ej fastställt) 

Vitamin A 3 000 µg  

Vitamin C * 

Vitamin D 100 µg 

Vitamin E 300 mg 

Vitamin K * 

Tiamin * 

Riboflavin * 

Niacin 

   -Nikotinsyra 
   -Nikotinamid 

 
10 mg 
900 mg 

Vitamin B6 25 mg 

Biotin * 

Folsyra 1 000 µg 

Vitamin B12 * 

Pantotensyra * 
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� Kontrollhandbok – kosttillskott (Livsmedelsverket 2015) 
� Kosttillskott 2012 (Miljöförvaltningen Stockholm stad 2013) 
� Novel Food Catalogue (onlinekatalog på Europeiska kommissionens hemsida: 

http://ec.europa.eu/) 
� Riskvärderingar från Livsmedelsverket 
� Saluförbud av kosttillskott beslutade av kommunala kontrollmyndigheter 
� Livstecknet – forum (forum för inspektörer administrerad av Livsmedelsverket 

www.livsteck.net) 
 

 

RESULTAT  
 
Sammanlagt har 18 anläggningar ingått i projektet. Dessa är fördelade enligt följande: 

� Hälsokostbutiker 7 
� Gym 1 
� Apotek 9  
� Sportbutik 1  

 
Totalt har 18 företag och 62 olika produkter kontrollerats. 47 % av produkterna hade någon 
sorts avvikelse. Många av avvikelserna beror på fel formalia i märkningen, t.ex. att man 
använder sig av fel enhet för vitaminer och mineraler eller att man inte har uppdaterat 
märkningen efter den relativt nya informationsförordningen från EU. För sex av produkterna 
som kontrollerades grundar sig avvikelsen på att man överskrider de värden för upper level 
(UL) som finns framtagna av EU för vissa vitaminer eller mineraler. Dessa värden är inte 
gränsvärden som är fastslagna i lagstiftning, de ska snarare ses som riktvärden där EU genom 
forskning och studier har visat att inga skadliga hälsoeffekter kan uppstå vid en angiven dos 
per dag för den aktuella vitaminen eller mineralen. 
 
Elva av produkterna som kontrollerades har också saknat svensk märkning och har därför 
plockats bort från hyllorna. 
 
Två av produkterna som kontrollerades belades med saluförbud. Den ena av dessa innehöll en 
växtdel som ansågs vara ett s.k. novel food. Novel food (NF) är EUs benämning på livsmedel 
som inte har konsumerats i någon större omfattning inom EU innan 1997. Sådana livsmedel 
får inte säljas innan de har säkerhetsbedömts av EU.  
Den produkt som belades med saluförbud utifrån EUs novel food lagstiftning var Holistic 
Graviola. Graviola, eller som den också kallas, Annona Muricata  är en växt som finns 
upptagen i EUs novel food katalog. Den del av växten som har granskats och godkänts av EU 
är frukten, i den produkt som granskades av miljö och hälsa ingick växtens blad och stam. 
Efter samråd med Livsmedelsverkets riskvärderare så ansåg miljö och hälsa att blad och stam 
från Annona Muricata ska anses vara ett nytt livsmedel. Eftersom nya livsmedel inte får säljas 
innan granskning så beslöt Miljö- och samhällsnämnden att produkten skulle beläggas med 
saluförbud. 
Saluförbudet skickades även för kännedom till Motala kommun då det är denna kommun som 
ansvarar för kontroll av huvudanläggningen för tillverkaren av produkten, Holistic Sverige 
AB. 
 
Den andra produkten som belades med saluförbud innehöll extrakt från Rhododendron 
ferrugineum, även kallad alpros.  
Livsmedelsverket har tagit fram en riskbedömning för växten och anser att det ej går att 
fastställa en nivå för säkert intag. Utifrån detta så beslöt Miljö- och samhällsnämnden att 
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produkten skulle beläggas med saluförbud. Saluförbudet skickades för kännedom till 
Huddinge kommun då det är denna kommun som ansvarar för kontroll av huvudanläggningen 
för tillverkaren/importören av produkten, Self Omninutrition AB. Saluförbuden gäller endast 
för de aktuella produkterna, i de aktuella butikerna och endast i Östersunds kommun. 
 
För de produkter där avvikelser har noterats har i de flesta fall importör, tillverkare eller 
huvudkontor varit placerat i annan kommun i Sverige. Miljö och hälsa har därför skickat 
kontrollrapporter för kännedom till den ansvariga kontrollmyndigheten i den kommunen för 
vidare handläggning.  
 
När det gäller medicinska påståenden så var det ingen produkt som avvek från lagstiftningen. 
 
Tabell 1 visar antalet produkter utan avvikelser samt antal produkter med avvikelser, redovisat i %.  Av 62 
kontrollerade produkter konstaterades avvikelser i 29 produkter. 

 
 
Tabell 2 visar antal av de typer av avvikelser som konstaterades vid kontrollen gällande språk och UL-värde. 

 
  

47%

53%

Kontrollerade kosttillskott

Med avvikelser Utan avvikelser

7

2

2

4

2

Fel språk över UL-värde

Språk och UL-värden

Engelska Latin norska magnesium Vitamin B6



    
 

10 
 

Tabell 3 visar antal övriga avvikelser. 

 
 
 
Tabell 4 visar antal avvikelser gällande formalia i märkningen, redovisat för varje typ av brist. 

 
  

0

1

2

3

4

Formalia i märkningen

Kosttillskott ej i samma synfält

som nettokvantitet

Daglig dos saknas/oklar

Färgämnen deklareras ej

Referensvärde saknas

Verksam substans saknas/oklar

7

2
1 1

12

Fel enhet (mg/µg

etc)

Tillägg för koffein

saknas

Novel Food Ej säkert livsmedel Fel

formalia/märkning

Övriga avvikelser

Antal avvikelser



    
 

11 
 

Resultat för varje kontrollerad produkt 

Vid granskning och bedömning för varje produkt är en mängd lagstiftningar tillämpliga, både 
nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Nedan visas ett exempel på vilka lagstiftningar som 
kan vara aktuella vid bedömningen. Bilden är tagen från Livsmedelsverkets kontrollhandbok 
för kosttillskott.  

 
 
Resultat för varje kontrollerad produkt. A = avvikelse, UA = utan avvikelse 
 
Produkt Tillverkare/

importör 
Resultat Typ av 

brist 
Saluförbud? Beskrivning av brister 

Regereol Herba Plus A Språk Nej Produktens märkning är på norska. Vissa 
uppgifter som t.ex. produktens 
beteckning(kosttillskott), 
rekommenderad dagsdos, ingredienser, 
bör förvaras utom räckhåll för små barn, 
anser miljö och hälsa ska vara benämnt 
på svenska. Företaget bör gå igenom 
märkningen så att den överensstämmer 
med de krav som finns angående språk. 

HBM-25 Nelfab A Språk, 
verksam
ma 
substans-
er 

Nej, butiken 
valde själv att 
plocka bort 
produkten 

Produktens märkning är delvis på annat 
språk än svenska. Otydligt vilka 
näringsämnen som kännetecknar 
produkten. Produktens märkning 
bedöms vilseledande, dels på grund av 
språket men också för att det är svårt att 
förstå vilka ämnen som kännetecknar 
produkten och vilka mängder av dessa 
som produkten innehåller. Med 
anledning av detta anser miljö och hälsa 
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att produkten inte får säljas med 
nuvarande märkning. 

Produkt Tillverkare/
importör 

Resultat Typ av 
brist 

Saluförbud? Beskrivning av brister 

Mega B-
stress 
 

Solaray A Fel 
enheter, 
överskrid
ande av 
UL-
värde för 
vitamin 
B6 

Nej, företaget 
kunde hänvisa 
till bedömd 
riskanalys av 
intaget 100 mg 
vitamin B63 

I produktens märkning anges mängden 
biotin, folsyra och vitamin B12 i enheten 
mcg. Mikrogram (µg) ska användas för 
dessa vitaminer enligt bilaga 1 till 
förordning (EG) nr 1170/2009. 
Den rekommenderade dagliga dosen 
anges till 3 kapslar som innehåller totalt 
100 mg vitamin B6. Detta medför att 
Efsas UL-värde för vitamin B6 på 25 mg 
överskrids.  
 

Koffein 
100 mg 

Topcare A Tilläggs
märkning 
för 
koffein 
saknas 

Nej Enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga 
III, punkt 4:2, ska livsmedel med tillsatt 
koffein märkas med bland annat följande 
uppgifter: ”rekommenderas ej för barn 
och gravida” i samma synfält som 
livsmedlets beteckning. Några sådana 
uppgifter redovisas ej på den granskade 
produkten 

Barn MittVal UA    

Kalcium-
tillskott + 
Vitamin D 

VitaKalk UA    

Eskimo 3-
kids 

Pufanox UA    

Zink & C-
vitamin 

Gevita/Axell
us AB 

UA    

Membrasi
n 

Bringwell 
Sverige AB 

UA    

B-Active Apoteket 
AB 

UA    

      

Omega-3 
 

Pikasol/ 
Orkla 

UA    

Original 
Silicea 

Hübner/ 
Octean AB 

UA    

Magnesi-
um 300 
mg 

Gevita/Axell
us AB 

A Över 
ULvärde 
magnesi-
um 

Nej Rekommenderad daglig dos anges till 1-
2 tabletter. Varje tablett innehåller 300 
mg magnesium. Ett dagligt intag av 1-2 
tabletter överskrider Efsas UL-värde på 
250 mg  

B-
vitaminer 
Forte 

Apotek 
Hjärtat 

UA    

Boost Berocca/ 
Bayer AB 

UA    

Enomdan Aco Hud 
Nordic AB 

UA    

Koffein 
Apofri 100 
mg 

Apofri AB UA    

                                                 
3 Företaget inkom med riskbedömning, se under slutsats och diskussion 
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Vtal Öga Apoteket 
AB 

UA    

Zink 15 
mg 

Apoteket 
AB 

UA    

Produkt Tillverkare/
importör 

Resultat Typ av 
brist 

Saluförbud? Beskrivning av brister 

Creatine Etixx/Aco 
Hud Nordic 
AB 

UA    

Isotonic Etixx/Aco 
Hud Nordic 
AB 

UA    

Magnesi-
um 

Apoteket 
AB 

A Över 
ULvärde 
magnesi-
um 

Nej Rekommenderad daglig dos anges till 1-
3 tabletter. Varje tablett innehåller 120 
mg magnesium. Ett dagligt intag av 3 
tabletter överskrider Efsas UL-värde på 
250 mg. 

Krom Apoteket 
AB 

UA    

Hemofer 
Järntill-
skott 

Pharbio 
/Cederroth 

UA    

Liposinol Litramine UA   Medicinteknisk produkt, ej kosttillskott. 

L-
Glutamine 
500 mg 

Solgar 
Nordic 

UA    

Vitamin 
B3 500 
mg Niacin 

FSC/Biosan 
AB 

UA    

D3-
vitamin 
5000 

Holistic 
Sverige AB 

A Formalia Nej Benämningen kosttillskott är inte i 
samma synfält som nettokvantitet enligt 
förordning (EU) nr 1169/2011, artikel 
13, punkt 5. 

D3-
vitamin-
droppar i 
olivolja 

Holistic 
Sverige AB 

A Formalia, 
daglig 
dos 
framgår 
ej 

Nej Benämningen kosttillskott är inte i 
samma synfält som nettokvantitet enligt 
förordning (EU) nr 1169/2011, artikel 
13, punkt 5. 
Endast dosering anges för produkten, ej 
daglig dos, avviker från LIVSF 2003:9, 
8a §, punkt 2. 

Animal 
Parade 

Life 
Products AB 

A Formalia, 
referensi
ntag 
saknas, 
oklar 
dos, fel 
enheter 
används, 
färg-
ämnen 
deklarer-
as ej 

Nej Benämningen kosttillskott är inte i 
samma synfält som nettokvantitet enligt 
förordning (EU) nr 1169/2011, artikel 
13, punkt 5. 
Uppgift om dagligt referensintag saknas 
för de vitaminer och mineraler som är 
upptagna i bilaga XIII i förordning (EU) 
nr 1169/2011. De procentsatser som 
anges på produkten överensstämmer ej 
med de referensvärden som anges i 
bilagan, med undantag för mangan och 
magnesium. 
Det framgår inte i 
ingrediensförteckningen om de angivna 
mängderna av vitaminer och mineraler 
avser en eller 2 tuggtabletter. 
De enheter för vitaminer och 
mineralämnen som anges i bilaga 1 till 
förordningen (EG) nr 1170/2009 ska 
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användas. Enheten iu finns inte med i 
denna förordning och ska därför ej 
användas. Vitamin A, D, K, B12, 
folsyra, jod, koppar, selen, krom och 
biotin ska anges i enheten µg. Vitamin E 
ska anges i enheten mg.  
I produktens ingrediensförteckning 
anges ”naturliga färgämnen”. Färgämne 
är en livsmedelstillsats och ska anges 
med beteckningen på kategorin 
(färgämne) följt av dess specifika 
beteckning (färgämnets namn) eller dess 
E-nummer. Se förordning (EU) nr 
1169/2011, artikel 18, samt bilaga VIII, 
del C. 

Produkt Tillverkare/
importör 

Resultat Typ av 
brist 

Saluförbud? Beskrivning av brister 

X-Travital 
Man 

Acrilex 
Egenvård 
AB 

UA    

Optimax Better You 
AB 

UA    

Fitness-
kapslar 

Better You 
AB 

A Tilläggs
märkning 
för 
koffein 
saknas. 
Fel språk 

Nej Enligt Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1169/2011, bilaga 
III, punkt 4:2, ska livsmedel med tillsatt 
koffein märkas med bland annat följande 
uppgifter: ”rekommenderas ej för barn 
och gravida” i samma synfält som 
livsmedlets beteckning. Några sådana 
uppgifter redovisas ej på den granskade 
produkten. I ingrediensförteckningen 
anges flera ingredienser endast på latin.  

Super Hy 
Vitamins 

Great Earth 
Scandinavia 
AB 

UA    

Super Oxy 
E 400 

Great Earth 
Scandinavia 
AB 

UA    

Uretin – 
för blåsan 

Acrilex 
Egenvård 
AB 

UA    

Graviola Holistic 
Sverige AB 

A Nytt 
livsmed-
el (Novel 
Food) 

Ja Den granskade produkten bedöms inte 
överrensstämma med gällande 
livsmedelslagstiftning. Graviola 
(Annona muricata), på svenska benämnd 
Taggannona, utvinns enligt produktens 
märkning från växtens blad och stam. 
Blad från Annona muricata anses vara 
ett nytt livsmedel – Novel Food (NF). 
Enligt förordning (EG) nr 258/97 får inte 
sådana livsmedel säljas innan det har 
granskats och godkänts. 

Mega B-
komplex 

Holistic 
Sverige AB 

A Över 
ULvärde 
vitamin 
B6 

Nej Den rekommenderade dagliga dosen för 
produkten innehåller 50 mg vitamin B6 
vilket medför att Efsas UL-värde för 
vitamin B6 på 25 mg överskrids. 
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Magnesi-
um 

Holistic 
Sverige AB 

A Över 
ULvärde 
magnesi-
um 

Nej Den rekommenderade dagliga dosen 
anges till 1-4 kapslar där varje kapsel 
innehåller 120 mg magnesium. Doser på 
3-4 kapslar medför att Efsas UL-värde 
för magnesium på 250 mg överskrids. 
 
 

Produkt Tillverkare/
importör 

Resultat Typ av 
brist 

Saluförbud? Beskrivning av brister 

Kvinna 
Multivita
min 

Kronans 
Droghandel 
Apotek AB 

A Fel 
enheter 

Nej I produktens märkning anges koppar i 
enheten milligram(mg). Enligt 10 § i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2003:9) om kosttillskott ska de enheter 
som anges i bilaga 1 till förordning (EG) 
nr 1170/2009, användas. Detta innebär 
att mikrogram (µg) ska användas för 
koppar. 

Tranbär Gevita/Axell
us AB 

UA    

Probi 
Mage 

Bringwell 
Sverige AB 

UA    

Folsyra MittVal/ 
Meda AB 

UA    

Litomove 
nyponpulv
er 

Orkla Health 
AB 

UA    

Man 
Multivita
min 

Kronans 
Droghandel 
Apotek AB 

A Fel 
enheter 

Nej I produktens märkning anges koppar i 
enheten milligram(mg). Enligt 10 § i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2003:9) om kosttillskott ska de enheter 
som anges i bilaga 1 till förordning (EG) 
nr 1170/2009, användas. Detta innebär 
att mikrogram (µg) ska användas för 
koppar. 

Glyc 
Omega 3 

Octean AB UA    

Super 
Magnesi-
um 

Greath Earth 
Scandinavia 
AB 

A Över 
ULvärde 
magnesi-
um 

Nej Den rekommenderade dagliga dosen 
anges till 1 kapsel som innehåller 375 
mg magnesium, detta innebär att Efsas 
UL-värde för magnesium på 250 mg 
överskrids. 

Vitamin 
D3 5000 
IE 

Better You 
AB 

A Fel 
enheter, 
referensv
ärde 
saknas 

Nej Mängden D-vitamin redovisas endast i 
enheten IE. Enligt Livsmedelsverkets 
föreskrifter om kosttillskott (LIVSFS 
2003:9) § 10, ska enheter som anges i 
bilaga 1 till förordning (EG) nr 
1170/2009 användas. Enligt 
förordningen ska mängden D-vitamin 
redovisas i enheten mikrogram (µg). 
Referensvärde för D-vitamin saknas i 
produktens märkning. Enligt 
Livsmedelsverkets föreskrifter om 
kosttillskott (LIVSFS 2003:9) § 10, ska 
mängden D-vitamin uttryckas i procent 
av de referensvärden som anges i bilaga 
XIII till förordning (EU) nr 1169/2011. 
Förkortas begreppet dagligt 
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referensintag, tex med DRI, ska en 
förklaring av begreppet finnas. 

Carbo Fat 
Burn 

13:e 
Proteininport 
AB/Self 
Omninutri-
tion 

A Ej säkert  
livsme-
del 

Ja Produkten innehåller alprosextrakt, 
Rhododendron ferrugineum, folium. 
Enligt Livsmedelsverkets riskvärdering 
angående riskerna med extrakt från 
Rhododendron ferrugineum i 
kosttillskott, går det inte att fastställa en 
nivå för säkert intag. 

Produkt Tillverkare/
importör 

Resultat Typ av 
brist 

Saluförbud? Beskrivning av brister 

T/GH Scitec 
Nutrition 

A Fel 
enheter, 
referensv
ärde 
saknas 

Nej I produktens märkning anges mängden 
D-vitamin i enheten mcg. Enligt 10 § i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2003:9) om kosttillskott ska de enheter 
som anges i bilaga 1 till förordning (EG) 
nr 1170/2009, användas. Detta innebär 
att mikrogram (µg) ska användas för D-
vitamin. 
Referensvärde för vitaminer och 
mineraler saknas i produktens märkning. 
På produkten används istället begreppet 
”NRV %” som förklaras med 
”näringsreferens värden”. 

Multipro Scitec 
Nutrition 

A Fel 
enheter, 
referensv
ärde 
saknas 

Nej Referensvärde för vitaminer och 
mineraler saknas i produktens märkning. 
På produkten används istället begreppet 
”% RDI” som förklaras med ”NRV %: 
näringsreferens värden”. Se vidare under 
upplysningar. 
I produktens märkning anges mängden 
för Vitamin D, Vitamin A, Biotin, 
Folsyra, Vitamin B12, Selen, Jod och 
Molybden i enheten mcg. Enligt 10 § i 
Livsmedelsverkets föreskrifter (LIVSFS 
2003:9) om kosttillskott ska de enheter 
som anges i bilaga 1 till förordning (EG) 
nr 1170/2009, användas. Detta innebär 
att mikrogram (µg) ska användas för 
ovanstående vitaminer och mineraler. 

FA Protein 
pancakes 

Nutrado of 
Sweden AB 

A Språk Nej, produkten 
plockades bort 
från hyllorna 

Produktens märkning är på engelska 

Amino 
Shock 

Nutrado of 
Sweden AB 

A Språk Nej, produkten 
plockades bort 
från hyllorna 

Produktens märkning är på engelska 

Xtreme 
Napalm 

Nutrado of 
Sweden AB 

A Språk Nej, produkten 
plockades bort 
från hyllorna 

Produktens märkning är på engelska 

Deva 
Vegan 
evening 
primrose 
oil 

Veganlife 
Sverige AB 

A Verksam 
substans 
saknas/ 
oklar 

Nej Nattljusolja saknas i 
ingrediensförteckningen på produkten, 
företaget hänvisar istället till fettsyror 
som återfinns i tabell ovanför 
ingrediensförteckningen. 

Choleast Thorne A Språk Nej, produkten 
plockades bort 

Produktens märkning är på engelska 



    
 

17 
 

från hyllorna 

D-
Mannose 

Dr. Mercola A Språk Nej, produkten 
plockades bort 
från hyllorna 

Produktens märkning är på engelska 

GTF 
Chromium 

Innate A Språk Nej, produkten 
plockades bort 
från hyllorna 

Produktens märkning är på engelska 

Balanced 
Minerals 

Mega Food A Språk Nej, produkten 
plockades bort 
från hyllorna 

Produktens märkning är på engelska 

T.R.T. Nutrend/ 
Sport 
Nutrition 
Scandinavia 
AB 

A Språk Nej Ingrediensen Tribulus terrestris ska 
benämnas med dess svenska namn, 
Tiggarnöt. Det latinska namnet kan med 
fördel anges inom parantes efter det 
svenska namnet. 

Prestation Friggs/ 
Midsona 
Sverige AB 

UA    

Carnitine 
3000 shot 

Nutrend/ 
Sport 
Nutrition 
Scandinavia 
AB 

UA    

 
  



    
 

18 
 

Slutsats och diskussion 
 
Målsättningen med projektet var att inventera, registrera och riskklassa de verksamheter som 
säljer kosttillskott samt att genom kontroll över branschen kontrollera att företagarna håller 
sig till gällande lagstiftning och säljer produkter som är säkra som livsmedel. Miljö och hälsa 
bedömer att målet till viss del är uppfyllt. Miljö och hälsa har genom stickprov kontrollerat tre 
produkter på varje butik, alla kostillskott har inte kontrollerats på grund av att den tid och de 
resurser som skulle krävas för en sådan kontroll inte har funnits.  
 
Med bakgrund av resultatet av projektet så kan miljö och hälsa konstatera att en mängd 
produkter avviker från den lagstiftning som finns på området, bristande märkning och 
produkter som är oklara i form av verksamma substanser och liknande förekommer. Miljö och 
hälsa drar dock slutsatsen att brister i form av formalitet i produkternas märkning var den 
mest förekommande avvikelsen. Hälsoeffekter i form av överskridande av UL-värden är svåra 
att bedöma, de doser som förekom i dessa fall var dock inte långt över riktvärdena varför man 
kan anta att produkterna inte är osäkra som livsmedel. Miljö och hälsa har lämnat över 
ansvaret att bedöma de långsiktiga hälsoseffekterna till den kommun som har kontroll över 
tillverkaren eller importören. 
Företagen har efter påpekanden rättat sig, t ex. genom att plocka bort produkter från hyllorna. 
Den kontroll av produkter som har genomförts är dock endast ett begränsat urval av de 
kosttillskott som säljs i vår kommun så man kan anta att det fortfarande finns produkter till 
försäljning i Östersunds kommun som avviker från lagstiftningen. 
 
Angående hälsoeffekter så överskrider en del produkter de UL-värden för vissa vitaminer och 
mineraler som har fastställts av EU och Efsa (den europeiska 
livsmedelssäkerhetsmyndigheten). I samtliga fall har miljö och hälsa skickat vidare resultaten 
av inspektionsrapporterna till den behöriga kommunala kontrollmyndigheten. En del av 
problematiken kring kosttillskott är att den myndighet som är behörig att begära in 
riskvärderingar och underlag om en viss produkt/substans är den kommun där importören 
eller tillverkaren för produkten är belägen. Detta innebär att den kommun som kontrollerar 
kosttillskottet i detaljhandeln endast kan rikta sina krav mot den butik som säljer 
kosttillskottet. I slutändan är det svårt för kommunen att vidta några långsiktiga åtgärder mot 
butiken, t ex föreläggande om innehållsförteckning, begäran om underlag för nya livsmedel, 
riskvärderingar, krav på förändring av dosrekommendationer etc. Kommunen har möjlighet 
att besluta om saluförbud för en produkt som säljs i detaljhandeln men beslutet gäller bara i 
den aktuella kommunen, inte för hela landet. Hur man ska lösa denna fråga diskuteras av 
Livsmedelsverket. 
 
I en del fall har det inkommit riskvärderingar från företag som tillverkar eller distribuerar 
kosttillskott. Det har även förekommit att företag har skickat in bedömningar från andra 
kommunala kontrollmyndigheter gällande UL-värden. Miljö och hälsa har tagit del av denna 
information och kan med bakgrund av riskvärderingarna inte anse att produkterna varit osäkra 
som livsmedel, varvid inga ytterligare åtgärder har vidtagits. 
Miljö och hälsa anser att Livsmedelsverket bör vara tydligare med vilka gränsvärden som ska 
gälla för olika vitaminer och mineraler. Det är orimligt att varje kommun ska sitta och 
bedöma hälsoeffekten av varje överskridande riktvärde för varje produkt.  
 
Miljö och hälsa instämmer i det många andra kommuner har kommit fram till gällande 
kontroll av kosttillskott. Det bör vara en statlig kontroll över vilka kosttillskott som får säljas, 
på samma sätt som Läkemedelsverket godkänner medicintekniska preparat eller 
naturläkemedel bör Livsmedelsverket godkänna kosttillskottsprodukter. Kommunerna har i de 
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allra flesta fall inte de resurser eller den kompetens som krävs för att hålla sig á jour med 
utvecklingen inom denna bransch. Oftast har kommunerna inte heller tillräcklig kompetens att 
riskvärdera (hälsoeffekter i förhållande till dos och verksam substans) nya produkter som 
kommer ut på marknaden. 
 
Ett annat mål med projektet var att bidra till en ökad kunskap bland de företag som säljer 
kosttillskott. Detta mål är svårt att följa upp men miljö och hälsa tror att vår kontroll har 
medfört att företagarna har uppmärksammat vikten av att säkerställa att produkterna som tas 
in till butiken är säkra och korrekt märkta. En del butiker har tagit frågan vidare till sitt 
huvudkontor som kan använda resultaten av kontrollerna som en del av sitt eget 
kvalitetsarbete.   
 
Slutligen bedömer miljö och hälsa att området kräver fortsatt uppmärksamhet från Miljö- och 
samhällsnämnden så att konsumenter i Östersunds kommun även fortsättningsvis kan göra 
trygga och säkra val.  
 

Bilagor 
 

1. Underlag för inventering av kosttillskott 
 


