
Vedlegg 1 til forskriftsutkastet 

Næringsmidler som anses som usunn mat og drikke etter denne forskriften  
 

Usunn mat og drikke er energitette, salte, søte eller næringsfattige næringsmidler, jf. forskriften § 3 b). 

Energitette næringsmidler er næringsmidler med et høyt energiinnhold per vekt- eller volumenhet. 

Disse har ofte et høyt innhold av fett, sukkerarter eller salt. Næringsfattige næringsmidler er 

næringsmidler med et lavt innhold av vitaminer, mineraler og kostfiber per vekt- eller 

volumenhet. Næringsmidler som anses som energitette, salte, søte eller næringsfattige etter denne 

forskriften, har enten et høyt innhold av energi, fett, mettet fett, sukkerarter eller salt, eller et lavt 

innhold av vitaminer, mineraler og kostfiber.  

 

Markedsføring rettet mot barn av næringsmidler angitt i tabellen er forbudt, jf. forskriften § 4.  

 

Næringsmiddelgruppene i tabellen er avgrenset etter posisjon/varenummer i den norske tolltariffen
1
, 

bestemmelser i forskrift om særavgifter
2
 eller innhold av energi og næringsstoffer. Hvilken 

avgrensingsmåte som er relevant for den enkelte næringsmiddelgruppe, fremgår av tabellen.  

 

Der det i tabellen er angitt grenser for innhold av energi og næringsstoffer, gjelder disse per 100 gram 

spiseferdig vare (tilberedt i henhold til produsentens anvisning).  

 

Der en posisjon eller et varenummer fra tolltariffen i tabellen innledes med betegnelsen ”ex” 

(”extract”; utdrag), omfattes bare et utdrag av den aktuelle posisjonen eller varenummeret av forbudet 

i forskriften § 4. I tabellen er det presisert hvilke deler av den aktuelle posisjonen eller varenummeret 

som er omfattet av forbudet. Dersom det ikke står ”ex” foran en posisjon eller et varenummer, 

omfattes alle næringsmidler i den aktuelle posisjonen eller varenummeret av forbudet.  

 

Næringsmidler som tilfredsstiller kriteriene i forskrift 17. juni 2009 nr. 665 om frivillig merking av 

næringsmidler med Nøkkelhullet, er unntatt fra forbudet mot markedsføring rettet mot barn.   

 

 
Næringsmiddelgrupper Energitette, salte, søte eller næringsfattige næringsmidler, 

jf. § 3 bokstav b) 

Posisjon eller 

varenummer i 

tolltariffen 

SJOKOLADE- OG 

SUKKERVARER, 

SØTE PÅLEGG OG 

DESSERTER 

 

Sjokolade- og sukkervarer  

- Sukkervarer (inkludert hvit sjokolade), uten innhold 

av kakao  

 

17.04 

- Sjokolade og andre næringsmidler som innholder 

kakao 

18.06 

Søte pålegg og desserter 

 

ex 17.04, ex 18.06,  

ex 19.01, ex 21.06 

SNACKS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popkorn og maiskorn 

 

ex 17.04, ex 18.06,  

19.04.1091,  

ex 20.08.9903,  

ex 21.06.9090,  

ex 10.05.9090 

Saltede nøtter og saltede nøtteblandinger, også med innhold 

av frukt  

 

ex 20.08 

Salte kjeks, saltkringler og saltstenger ex 19.05.9034 

 

Annen snacks 

- Snacks av ris eller mais 

- Snacks, fremstilt av deig  

- Snacks direkte fremstilt fra potet 

 

ex 19.04.1098 

19.05.9093 

ex 20.05.2099 

Energibarrer 

 

ex 17.04, ex 18.06,  

ex 19.04, ex 19.05,  

                                                 
1 www.toll.no   
2 Forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. 

http://www.toll.no/


Næringsmiddelgrupper Energitette, salte, søte eller næringsfattige næringsmidler, 

jf. § 3 bokstav b) 

Posisjon eller 

varenummer i 

tolltariffen 

ex 20.05, ex 20.08,  

ex 21.06 

DRIKKEVARER
3
 Drikkevarer som er avgiftsbelagt etter forskrift om 

særavgifter
4
 kapittel 3-4, ”Avgift på alkoholfrie drikkevarer”. 

Dette omfatter alkoholfrie drikkevarer som er tilsatt sukker 

eller søtstoff.  

Dette omfatter ikke  

a. melkeprodukter tilsatt til og med 15 gram sukker per 

liter,  

b. blanding av ellers avgiftsfrie produkter, 

c. juice og saft, også rekonstruert fra konsentrat, 

såfremt det ikke er tilsatt sukker eller søtstoff,  

d. drikkevarer som definert i forskrift om særavgift  

§ 3-4-1, andre ledd bokstav d)  

 

 

HURTIGMAT
5
  

 

 

Hurtigmat med innhold per 100 gram spiseferdig vare
6
:  

- Høyere enn 950 kJ (225 kcal) energi, eller: 

- Høyere enn 4 gram mettet fett, eller: 

- Høyere enn 1 gram salt
7 

 

SPISE-IS Spise-is, også med innhold av kakao 

 

21.05 

FROKOSTBLANDING

ER 

 

Frokostblandinger med innhold per 100 gram spiseferdig 

vare:  

- Høyere enn 20 gram sukkerarter totalt, eller: 

- Lavere enn 6 gram kostfiber 

 

 

ex 18.06, ex 19.04 

KAKER, KJEKS OG 

ANNET SØTT 

BAKVERK 

Kaker, kjeks og annet søtt bakverk 

- Kaker, kjeks og annet søtt bakverk  

- Kakemiks, kakerøre, vaffelrøre  

 

  

 

ex 19.05 

ex 19.01 

YOGHURT OG 

LIGNENDE 
Yoghurt og lignende

8
 

- Yoghurt, syrnet smaksatt melk og drikkeyoghurt 

- Ostebaserte yoghurtetterligninger  

- Andre yoghurtetterligninger  

            

med innhold per 100 gram spiseferdig vare: 

- Høyere enn 3,3 gram fett, eller: 

- Høyere enn 11 gram sukkerarter totalt 

 

 

ex 04.03, ex 22.02 

ex 04.06, 

ex 19.01, ex 21.06 

 

                                                 
3 Drikkeyoghurt og syrnet smaksatt melk skal tilfredsstille de ernæringsmessige kriteriene som gjelder for 

næringsmiddelgruppen ”yoghurt og lignende” i denne forskriften.    
4 Forskrift 11. desember 2001 nr. 1451 om særavgifter. 
5 Hurtigmat (”fast-food”) er lett tilgjengelige næringsmidler som omsettes ferdig tilberedt, eventuelt oppvarmet og innpakket.  
6 Hvert produkt som inngår i en hurtigmatmeny skal oppfylle kriteriene for den relevante næringsmiddelgruppen i denne 

tabellen. Tre produkter i en hurtigmatmeny kan for eksempel være en cheeseburger, en brus og en porsjon pommes frites. 
7 1 gram salt tilsvarer 0,4 gram natrium. 
8 Dette omfatter også sammensatte produkter, for eksempel av yoghurt og müsli. 
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