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Konsekvensanalyse 
 

1. Økonomiske og administrative konsekvenser 

1.1 Internasjonale undersøkelser av samfunnsøkonomiske konsekvenser av å regulere 

denne typen markedsføring  

Generelt vil de fleste tiltak for å forebygge overvekt og ikke-smittsomme sykdommer være 

kostnadseffektive sammenlignet med fravær av forebyggende tiltak eller behandling av sykdommer 

når de inntrer. Generelt vil også forebyggingstiltak kunne gi enda større helseeffekt blant mindre 

resurssterke samfunnsgrupper.1 Forskning som viser langtidseffekter på helse av tiltak for å bedre 

kostholdet og endre det fysiske aktivitetsnivået til barn og unge er begrenset, men strategier som 

baserer seg på flere tiltak samtidig har vist seg å være mer effektive enn enkeltstående intervensjoner.2 

 

Siden mange faktorer sammen påvirker barns kosthold og vektstatus, er det i utgangspunktet vanskelig 

å estimere helsegevinst og kostnadseffektivitet av enkelttiltak. Studier som vurderer effekten av 

regulering av markedsføring av mat og drikke til barn og unge, viser imidlertid at dette kan være blant 

de mest kostnadseffektive tiltakene for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer på lang sikt. I fravær 

av randomiserte kontrollerte forsøk for å studere denne effekten, er modeller basert på best tilgjengelig 

kunnskap om sammenhenger det beste kunnskapsgrunnlaget å anvende per i dag.3   

 

For å beregne helsegevinster og kostnadseffektivitet av tiltak for å forebygge ikke-smittsomme 

sykdommer gjennom forebygging av overvekt, har WHO og OECD i samarbeid utviklet en modell for 

å vurdere ulike tiltak innen kosthold og fysisk aktivitet.4 Modellen baseres på demografiske data i et 

utvalg av 22 europeiske land, deriblant Norge, og har et perspektiv på 100 år for å kunne vurdere 

potensialet for forebyggende tiltak i et langtidsperspektiv. De syv tiltakene som ble vurdert var 

skolebaserte intervensjoner, arbeidsplasstiltak, massemedia, prisvirkemidler, rådgiving, merking og 

restriksjoner på markedsføring av mat og drikke til barn og unge (12-18 år). Effektmålene inkluderte 

blant annet effekt på forekomsten av overvekt og kroniske sykdommer, tap av friske leveår (på 

                                                
1 Sassi, F. et al. (2009), “Improving Lifestyles, Tackling Obesity: The Health and Economic Impact of 
Prevention Strategies”, OECD Health Working Papers, No. 48, OECD. Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/220087432153 
2 Waters, E. et al (2011). Interventions for preventing obesity in children. Cochrane Database of Systematic 

Reviews 2011, Issue 12. 
3 Magnus et al. (2009). 
4 Sassi, F. et al. (2009), “Improving Lifestyles, Tackling Obesity: The Health and Economic Impact of 
Prevention Strategies”, OECD Health Working Papers, No. 48, OECD. Publishing. 
http://dx.doi.org/10.1787/220087432153 



engelsk DALYs – “disability-adjusted life years”), og kostnadseffektivitet (kostnader i USD per 

DALY spart). 

 

Resultatene viste at regulering av markedsføring var tiltaket som ville ha aller størst effekt på 

reduksjon i forekomst av overvekt blant unge og at kostnadseffektiviteten av dette tiltaket var god, 

men tok lang tid å oppnå (over 60 år). Analyser av fordelingen av økte antall leveår som følge av 

tiltakene, med hensyn til sosioøkonomisk bakgrunn, viste at regulering av markedsføring av mat og 

drikke til barn på lang sikt ville ha størst positiv effekt på lavere sosioøkonomiske grupper. 

 

Basert på samme modell, men med et annet utvalg av syv land, kom også en annen undersøkelse frem 

til at regulering av markedsføring av mat og drikke til barn var tiltaket som på lang sikt ville spare 

flest DALYs.5 For England, som var mest sammenlignbart med Norge, var regulering av 

markedsføring av usunn mat og drikke til barn det nest mest kostnadseffektive tiltaket i et 50-års 

perspektiv (4278 USD per DALY spart), etter prisvirkemidler.  

 

Lignende undersøkelser for å vurdere helsegevinst og kostnadseffektivitet av ulike tiltak for å 

forebygge overvekt blant barn og unge er gjennomført i Australia. Av 13 typer tiltak som alle rettet 

seg mot barn, var regulering av TV-reklame for ”usunn” mat og drikke til barn (5-14 år) tiltaket med 

størst helsegevinst i form av redusert BMI og sparte DALYs. Kostnadseffektiviteten ble beregnet til 

bare ca 4 USD per DALY spart, gitt at effekten av tiltaket vedvarte livet ut. Forskingsgruppen 

konkluderer med at regulering av markedsføring av ”usunn” mat og drikke til barn på TV er ett av de 

mest kostnadseffektive befolkningsrettede tiltakene som er tilgjengelig for myndigheter i dag.6
, 7 

 

I USA har en forskningsgruppe beregnet hvor mye av forekomsten av overvekt som skyldes TV-

reklame for ”usunn” mat. De fant at opp til en av tre overvektige eller fete barn i USA kanskje ikke 

ville vært overvektige i fravær av TV-reklame for ”usunn” mat.8  

 

Totalt sett tyder resultatene på at regulering av markedsføring av mat og drikke til barn, kan forventes 

å generere store helsegevinster som i stor grad, eller i sin helhet, finansierer tiltaket. Som for flere 

befolkningsrettede tiltak kan dette delvis forklares med at de mange faktorene som bidrar til 

utviklingen av overvekt og fedme påvirker alle aldersgrupper og sosiale lag. De tiltakene som når flest 

                                                
5 Cecchini et al 2010, Tackling of unhealthy diets, physical activity, and obesity: health effects and cost-
effectiveness, Lancet, Vol 376, Nov 20. 
6 Magnus et al (2009). The cost-effectiveness of removing television advertising of high-fat and/or high-sugar 
food and beverages to Australian children. Int J Obes (Lond). Oct;33(10):1094-102. 
7 Haby et al (2006). A new approach to assessing the health benefit from obesity interventions in children and 
adolescents: the assessing cost-effectiveness in obesity project. Int J Obes (Lond). 2006 Oct;30(10):1463-75. 
8 Veerman et al (2009). By how much would limiting TV food advertising reduce childhood obesity? European 
Journal of Public Health, 1–5. 



vil ha størst effekt på utviklingen av overvekt og fedme mens tiltak rettet mot enkelte definerte 

målgrupper vil ha begrenset effekt på utviklingen av overvekt på befolkningsnivå. Dersom det tas 

høyde for at helsegevinsten av å forebygge overvekt og sykelighet gjennom tiltak rettet mot barn først 

vil ha effekt på lang sikt, fremstår altså regulering av markedsføring av mat og drikke til barn som 

blant de mest kostnadseffektive tiltakene. 

 

To nyere oversiktsartikler støtter opp under disse konklusjonene. I en nylig gjennomgang av studier 

fra Europa og USA9 som har hatt til hensikt å evaluere effekten av ulike tiltak for å fremme et sunt 

kosthold i befolkningen, trekkes merking av mat og regulering av markedsføring av mat og drikke til 

barn frem som tiltak som kan vise til en positiv endring i atferd som følge av tiltaket. Til 

sammenligning har de fleste andre tiltak kun kunnet vise effekt på holdninger og intensjoner. For 

markedsføring vises det til effekter målt som følge av regulering i England og den kanadiske delstaten 

Quebec. I en systematisk kunnskapsoppsummering av kostnadseffektivitet på lang sikt av tiltak for å 

forebygge overvekt blant barn10, vises det også til at tiltak som baseres på endringer i miljøet er de 

mest kostnadseffektive. Prisvirkemidler, merking og regulering av markedsføring av usunn mat og 

drikke trekkes frem som de mest kostnadseffektive tiltakene. 

1.2 Samfunnsøkonomiske konsekvenser av å innføre denne typen regulering i Norge 

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har rådgitt HOD og BLD med å beregne samfunnsøkonomiske 

konsekvenser av det foreslåtte regelverket. Beregningene er gjort i henhold til DFØs håndbok for 

samfunnsøkonomiske analyser.  

 

Departementene har selv funnet frem til de forutsetningene som er lagt til grunn for beregningene. 

Anslagene over kostnadene ved tiltaket er relativt sikre. Nyttevirkningene er imidlertid forbundet med 

stor grad av usikkerhet og dermed vanskeligere å anslå. Usikkerhetsmomenter er nærmere omtalt i pkt. 

10.2.5.  

 

Den mest grunnleggende forutsetningen for beregning av nyttevirkninger ved dette tiltaket, gjelder 

tallfesting av reduksjon av overvekt som følge av tiltaket. Kunnskapsgrunnlaget om dette er begrenset. 

For å beregne hvor stor reduksjon i antall overvektige som kan forventes i Norge som følge av tiltaket, 

har HOD og BLD tatt utgangspunkt i samme studie som WHO anvendte i sin tilnærming til samme 

problemstilling. For å illustrere at disse beregningene er usikre, har departementene beregnet dette 

etter tre scenarioer: Ett forventet, ett optimistisk og ett svært forsiktig. Dette omtales nærmere i pkt. 

10.2.3.1.    

                                                
9 Cppaci et al (2012). Policies to promote healthy eating in Europe: a structured review of policies and their 
effectiveness. Nutrition Reviews, Vl 70(3): 188-200. 
10 Lehnert et al (2012). The long-term cost-effectiveness of obesity prevention interventions: systematic literature 
review. Obesity Reviews, Vol. 13, s.537-553. 



 

Datagrunnlaget for å beregne hvor mange som faller utenfor arbeidslivet som følge av overvekt og 

fedme i Norge, er også begrenset. Det samme gjelder hvor mange tapte leveår med god helse 

(DALYs) som kan tilskrives overvekt og fedme. For disse beregningene har departementene tatt 

utgangspunkt i lignende beregninger fra andre land. Dette er beskrevet i pkt. 10.2.3.2 og 10.2.3.3.      

 

Disse forutsetningene er benyttet for å beregne samfunnsmessig lønnsomhet ved tiltaket. Denne 

beregningen fremgår av pkt. 10.2.4.   

1.2.1 Kostnader 

Det legges til grunn at følgende kostnadsvirkninger vil være aktuelle:  

• 3 antall årsverk á 900 000 kroner til å utvikle regelverket 

• 3 antall årsverk á 900 000 kroner til å føre tilsyn 

• 1 500 000 kroner per år til klagesaksbehandling 

• Skattekostnad: 20 % av netto økning i offentlig finansieringsbehov 

 

Kostnadene for utvikling av regelverket gjelder for 2012. Det er lagt til grunn en brutto inntekt på 

600 000 NOK per årsverk. Overhead beregnes til 50 %. Kostnad i NOK per årsverk inkludert 

overhead beregnes til 900 000 NOK. Dette gir en kostnad på 2 700 000 NOK. Tiltaket inkludert 

skattekostnader vil i 2012 beløpe seg til 3 240 000 NOK.  

 

Kostnader for tilsyn vil påløpe fra og med 2013. Basert på erfaringer fra lignende tilsynsaktiviteter 

knyttet til reklameforbudene for tobakk og alkohol, legges det til grunn at det vil være behov for 3 

årsverk til å føre tilsyn med det foreslåtte regelverket. Kostnad per årsverk inkludert overhead 

beregnes til 900 000 NOK. Dette gir en kostnad på 2 700 000 NOK per år. Denne kostnaden inkludert 

skattekostnader vil årlig beløpe seg til 3 240 000 NOK.  

 

Kostnader for behandling av klager på vedtak etter det foreslåtte regelverket vil også påløpe fra og 

med 2013. Det er vanskelig å anslå antallet slike klagesaker. Basert på erfaringer med 

klagesaksbehandling i tiknytning til reklameforbudene for tobakk og alkohol, legges det til grunn en 

forventet ressursbruk på 1 500 000 NOK per år til dette. Denne kostnaden inkludert skattekostnader vil 

årlig beløpe seg til 1 800 000 NOK.   

 

Tiltaket inkludert skattekostnader vil fra og med 2013 medføre kostnader på 5 040 000 NOK per år. 

1.2.2 Nyttevirkninger 

Det legges til grunn at følgende nyttevirkninger vil være aktuelle:  



• Økt arbeidsproduktivitet 

• Reduserte trygdeutbetalinger  

• Redusert antall tapte leveår med god helse (DALYs)  

• Ikke-prissatte virkninger (inkluderer økt livskvalitet)  

 

I tillegg kommer viktige fordelingseffekter. Det er sannsynlig at dette tiltaket vil bidra til utjevning av 

sosiale ulikheter i helse, fordi det trolig vil ha størst potensiell helsemessig effekt på barn fra lavere 

sosioøkonomiske grupper. Dette er nærmere omtalt i pkt. 5.3. 

 

De prisgitte virkningene som tallfestes og presenteres i pkt. 10.2.4, omfatter virkninger som følger av 

at færre overvektige og personer med fedme faller ut av arbeidslivet. Gevinster kan dermed beregnes i 

form av økt arbeidsproduktivitet og reduserte trygdeutbetalinger. Overvekt er også sterkt knyttet til økt 

sykelighet og dødelighet, som kan måles som tapte leveår med god helse (DALYs). Gevinster 

beregnes ut fra hvor mange DALYs som kan spares som følge av tiltaket. Tap av DALYs omfatter 

beregninger av livskvalitetstap relatert til alvorlig sykdom.  

 

Ikke-prissatte virkninger presenteres i pkt. 10.2.4.1. Disse omfatter blant annet livskvalitetstap relatert 

til mindre alvorlig sykdom og trivselseffekter. Disse virkningene kommer i tillegg til de som måles i 

DALYs og som er kvantifisert i pkt. 10.2.3.3 og 10.2.4.  

 

1.2.2.1 Når vil nyttevirkningene av tiltaket inntre? 

Når det gjelder nyttevirkningen ”økt livskvalitet”, er utgangspunktet at en betydelig andel av norske 

barn og unge er overvektige. Noen av disse lider dessuten av fedme. Overvekt og fedme kan ha en 

rekke fysiske og psykososiale konsekvenser og medføre redusert opplevd livskvalitet blant annet i 

form av nedsatt bevegelsesfrihet, begrensede muligheter til å delta i fysiske aktiviteter og 

mobbing.11,12,13 

 

Det antas at forbudet mot markedsføring av ”usunn” mat og drikke rettet mot barn og unge trer i kraft 

1. januar 2013. I dette regelverket defineres ”barn og unge” som ”personer under 18”. 18 år etter 2013, 

altså i 2031, vil alle ”barn og unge” i Norge som er født i 2013 ha vært beskyttet av dette tiltaket hele 

sitt liv. Det antas at antallet overvektige og fete barn og unge i det årskullet da vil ha gått noe ned som 

følge av tiltaket. Dette betyr at noen barn og unge har fått økt livskvalitet i 2031 som følge av tiltaket. 

                                                
11 Helsedirektoratet (2010). Forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos barn og unge. 
Nasjonale faglige retningslinjer for primærhelsetjenesten. IS-1734. 
12 Lobstein T, Baur L og Uauy R (2004). Obesity in children and young people: a crisis in public health. Obesity 

Reviews, Vol. 5 (Suppl. 1), 5-85. 
13 Tsiros MD et al (2009). Health-related quality of life in obese children and adolescents. Pediatric Reveiw. 
International journal of Obesity, Vol 33, 387-400. 



  

I årene fra 2013 til 2031 vil bedringen av livskvalitet i de forskjellige årskullene sannsynligvis øke 

gradvis, avhengig av hvilken alder barna hadde i 2013. For eksempel vil ”barn og unge” født i 2005 

være 8 år gamle når tiltaket trer i kraft i 2013. Disse barna vil beskyttes av tiltaket fra de er 8 år gamle 

til de er 18. Det er sannsynlig at virkingene i form av økt livskvalitet vil være mindre for disse 

personene enn for barn og unge i etterfølgende årskull, som vil være beskyttet av tiltaket i en større del 

av sin oppvekst. Fra og med 2031 vil alle barn og unge i Norge ha vært beskyttet av tiltaket hele sitt 

liv. Nyttevirkningene i form av økt livskvalitet vil sannsynligvis nå sitt fulle potensial på dette 

tidspunktet og deretter være stabile.  

 

Nyttevirkningene knyttet til sparte DALYs, det vil si redusert forekomst av sykdom, redusert 

dødelighet og redusert livskvalitetstap som følge av alvorlig sykdom, vil inntreffe gradvis på et noe 

senere tidspunkt. Kostholdsrelaterte sykdommer, som diabetes og hjerte- og karsykdommer, inntreffer 

i stigende grad med økende alder etter ca. 40 års alder. Gevinster i form av sparte DALYs som følge 

av at overvekt er unngått antas imidlertid å inntreffe gradvis allerede etter at tiltaket har hatt effekt i 5 

år, det vil si i 2017. De barn og unge som i 2031 vil ha vært beskyttet av dette tiltaket i hele sitt liv, vil 

fylle 40 år fra og med 2053. På dette tidspunktet kan det antas at nyttevirkningene i form av sparte 

DALYs når sitt fulle potensial og deretter er stabile.          

 

Samfunnsmessige nyttevirkninger i form av økt arbeidsproduktivitet antas å inntreffe gradvis fra og 

med 2031. På dette tidspunktet vil personer født i 2013 fylle 18 og de første av disse vil tre inn i 

arbeidslivet. Det antas at antallet overvektige og fete barn og unge da vil ha gått noe ned som følge av 

tiltaket, og at dette vil medføre at færre av disse faller utenfor arbeidslivet etter fullført skolegang. Det 

antas videre at mange personer født i 2013 ikke vil gå direkte ut i arbeidslivet ved fylte 18 år, men 

bruke noen år på andre aktiviteter, som for eksempel studier. Dette vil innebære at virkningen av 

tiltaket i form av økt arbeidsproduktivitet vil øke gradvis etter 2031, i takt med at stadig flere i den 

aktuelle aldersgruppen trer inn i arbeidslivet. Dersom en gjennomsnittlig studielengde på 5 år legges 

til grunn, kan det antas at denne nyttevirkningen vil øke frem mot 2036, når mange av de som studerer 

vil begynne i jobb. Det antas videre at flere personer vil kunne stå lenger i arbeidslivet enn i dag. Det 

er sannsynlig at flere personer vil kunne jobbe helt til pensjonsalder som følge av tiltaket, fordi det vil 

medføre større grad av fravær av overvekt, fedme og kostholdsrelaterte sykdommer enn i dag. Dersom 

det antas at pensjonsalder for barn født i 2013 vil være 67 år, vil 2013-årgangen nå pensjonsalder i 

2080. Det antas at virkningen i form av økt arbeidstilbud vil nå maksimalnivået på dette tidspunktet, 

og at den vil øke gradvis i perioden fra 2031 til 2080. Etter 2080 vil denne virkningen trolig holde seg 

på et stabilt nivå.       

 



Samfunnsmessige nyttevirkninger på grunn av reduserte trygdeutbetalinger som følge av dette tiltaket, 

antas å henge nært sammen med at færre personer faller utenfor arbeidslivet som følge av tiltaket. Det 

kan antas at denne nyttevirkningen også vil inntre fra 2031. Deretter vil den trolig øke gradvis, på 

samme måte som nyttevirkningen av i form av økt arbeidstilbud. 

 

Nyttevirkninger knyttet til fordelingseffekter i form av utjevning av sosiale forskjeller i helse, vil 

komme som en følge av reduserte overvektsrelaterte tap av DALYs, økt arbeidsproduktivitet og økt 

livskvalitet. Disse nyttevirkningene vil sannsynligvis falle sammen i tid. 

 

Nyttevirkningene av tiltaket vil som nevnt inntre på noe ulike tidspunkt. For å regne på 

samfunnsøkonomiske konsekvenser av tiltaket, kan det likevel være hensiktsmessig å operere med 

faste tidspunkt for dette. Som det fremgår ovenfor, vil samfunnsmessige konsekvenser i form av økt 

arbeidstilbud og reduserte trygdeutbetalinger trolig inntre fra 2031 og deretter øke frem mot 2080. 

Sparte DALYs knyttet til redusert sykelighet, dødelighet og livskvalitetstap vil trolig inntre allerede i 

2017, men få gradvis større virkninger frem mot 2053. I en sentral internasjonal undersøkelse av 

helsegevinster og kostnadseffektivitet av tiltak for å forebygge ikke-smittsomme sykdommer gjennom 

forebygging av overvekt,14 er beregninger av kostnadseffektivitet lagt til to tidspunkter: 20 og 50 år 

etter at tiltaket trer i kraft. HOD og BLD anser det som hensiktsmessig å legge de samme tidspunktene 

til grunn for våre beregninger av nyttevirkningene knyttet til sparte DALYs som følge av det foreslåtte 

tiltaket. De samfunnsøkonomiske konsekvensene for alle de prissatte virkningene samlet blir beregnet 

frem til år 2052.  

1.2.3 Hvor store nyttevirkninger kan forventes av tiltaket? 

 
1.2.3.1 Hvor stor reduksjon i antall overvektige kan forventes i Norge som følge av tiltaket? 

For å kunne beregne gevinster i form av arbeidsførhet (økt arbeidsproduktivitet og redusert trygd) og 

sparte DALYs, er det nødvendig med et anslag for hvor stor effekt tiltaket vil ha på antall overvektige 

i befolkningen. Nye data (2011) fra Folkehelseinstituttet (www.fhi.no) viser at ca 19 % av norske 8-

åringer har overvekt og fedme. Et årskull er på ca 60 000 personer, det vil si at ca 11400 barn pr 

årskull rundt denne alderen er overvektige. Det foreligger ikke generelle landsrepresentative data for 

forekomst av overvekt blant barn og unge i Norge. HOD og BLD har derfor benyttet det tilgjengelige 

tallet for 8-åringer for barn og unge generelt. Det tas forbehold om at dette kan være unøyaktig for 

årskullene under og over 8 år. 

 

                                                
14 Cecchini et al 2010, Tackling of unhealthy diets, physical activity, and obesity: health effects and cost-
effectiveness, Lancet, Vol 376, Nov 20. Denne undersøkelsen er nærmere omtalt i pkt. 10.1 ovenfor.  



I en sentral amerikansk vitenskapelig undersøkelse15, er det beregnet at i en populasjon av barn, vil 

antall overvektige reduseres med mellom 14 % og 18 % (regner gjennomsnitt på 16 %) ved å regulere 

markedsføring av ”fast food” via TV. Det må tas høyde for forskjeller i rammebetingelsene i USA og 

Norge, blant annet når det gjelder omfang av og teknikker brukt i markedsføringen og forekomst av 

overvekt. Undersøkelsen ble dessuten publisert på slutten av 1980 tallet. På den tiden var forekomsten 

av overvekt blant barn i USA lavere (ca 11 %) enn det som er tilfellet i Norge i dag.16 I tillegg kommer 

at det norske tiltaket har et bredere virkeområde enn det amerikanske, ettersom den norske 

reguleringen også vil gjelde for andre markedsføringskanaler enn TV. Det hører også med blant 

forskjellene at det i Norge er et generelt forbud mot reklame til barn på TV og i radio. 

 
Med forbehold om ulike rammevilkår i USA og Norge, bruker HOD og BLD resultatene fra denne 

amerikanske studien som indikasjon på effekten av det foreslåtte norske tiltaket. Departementene har 

moderert den forventede nytteeffekten vesentlig i forhold til de amerikanske funnene. Vi har beregnet 

dette etter tre scenarioer: Ett optimistisk, ett sannsynlig og ett svært forsiktig.   

 

HOD og BLD har satt anslagene for reduksjon i overvekt i Norge som følge av tiltaket slik: 

 

• Forventet scenario: 4 % 

• Optimistisk scenario: 8 % (halvering av funnene i de amerikanske beregningene)  

• Forsiktig scenario: 0,8 %. 

 

I det videre forutsettes det at tiltaket har samme prosentvise effekt for alle med overvekt og fedme, 

også de som har høyest vekt. 

 
1.2.3.2 Antall nordmenn som faller ut av arbeidslivet pga overvekt/fedme  

For beregning av nyttevirkninger i form av økt arbeidsproduktivitet og sparte trygdeutgifter, er det 

nødvendig med et anslag for hvor mange som blir uføre pga overvekt eller fedme. I følge statistikker 

fra NAV, er det de siste 10 årene tilfang av gjennomsnittlig 6700 nye tilfeller uføre årlig. I Norge er 

det ikke tilgjengelig statistikk for hvor stor andel av dette som kan tilskrives overvekt og fedme. Men 

beregninger fra WHO17 viser at 6,5 % av total DALYs kan tilbakeføres til overvekt i høyinntektsland. 

Tall fra Danmark viser at 7,5 % av de som faller ut av arbeidslivet der førtidspensjoneres på grunn av 

overvekt og fedme.18  

 

                                                
15 Chou, S.I. Rasha and M. Grossman (2008)., ”Fast-Food Restaurant Advertising on Television and its 

Influence on Childhood Obesity” Journal of Law and Economics, 51, pp. 599-618. 
16 www.cdc.gov/nchs/data/hestat/overweight/overweight99.htm#Table1 
17 Global health risks. Mortality and burden of disease attributable to selected major risks 2010. 
18 Risiskofaktorer og folkesundhet i Danmark. 2006. 



Ifølge WHOs siste globale oppsummering av sykdomsbyrde og risikofaktorer for ikke-smittsomme 

sykdommer19 er forekomsten av overvekt og fedme sammenlignbar i Norge og Danmark. Det må her 

tas forbehold om at det ikke finnes landsrepresentative data for forekomst av overvekt og fedme i 

Norge. 

 
Forekomst av overvekt blant voksne (WHO Global Status Report on NCDs (2011) ) 

BMI Danmark  Norge 
BMI>25 Menn 55 %, kvinner 42 % 

(samlet 50 %) 
Menn 62 %, kvinner 48 % 
(samlet 55 %) 

BMI>30 Menn 17 %, kvinner 15 % 
(samlet 16 %) 

Menn 22 %, kvinner 18 % 
(samlet 20 %) 

Populasjon   5,3 mill 5,0 mill 

 
HOD og BLD mener at tallene fra Danmark er tilstrekkelig sammenlignbare til å ha overføringsverdi 

til norske forhold. Tallene kan dermed brukes som grunnlag for å beregne hvor mange nordmenn som 

faller utenfor arbeidslivet årlig som følge av fedme og overvekt. Vi har beregnet dette slik: Det er i 

Norge gjennomsnittlig 6700 nye tilfeller av uføre årlig. Dersom det antas at 7,5 % av disse 

uføretrygdes på grunn av overvekt eller fedme (som i Danmark), vil det bety at ca. 500 nordmenn blir 

uføretrygdet årlig som følge av overvekt eller fedme. 

 
Dersom det legges til grunn at 500 nordmenn blir uføretrygdet årlig som følge av overvekt eller 

fedme, vil effektene av tiltaket kunne bli slik:  

   

• Forventet scenario (4 % reduksjon i overvekt som følge av tiltaket):  

20 personer unngår førtidspensjonering årlig. 

• Optimistisk scenario (8 % reduksjon i overvekt som følge av tiltaket):  

40 personer vil unngå førtidspensjonering årlig. 

• Forsiktig scenario (0, 8 % reduksjon i overvekt som følge av tiltaket):  

4 personer unngår førtidspensjonering årlig. 

 

1.2.3.3 Tapte år med god helse (DALYs) relatert til overvekt 

Det foreligger ikke norske data for beregning av DALYs, og dermed heller ikke data for hvor mange 

DALYs som potensielt kan spares ved ulike forebyggende tiltak. I en sentral vitenskapelig 

undersøkelse
20 er det utviklet en modell der effekten og kostnadseffektiviteten av ulike intervensjoner 

på kostholdsområdet presenteres. Ifølge denne modellen kan regulering av markedsføring føre til 

følgende besparelser: 

                                                
19 WHO (2011). Global status report on noncommunicable diseases 2010. 
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/ 
20 Cecchini et al 2010, Tackling of unhealthy diets, physical activity, and obesity: health effects and cost-
effectiveness, Lancet, Vol 376, Nov 20. Denne undersøkelsen er nærmere omtalt i pkt. 10.1 ovenfor. 



 

• 245 DALYs per million innbyggere etter 20 år (England) 

• 2179 DALYs per million innbyggere etter 50 år (England) 

 

I slike beregninger av et lands DALYs benyttes demografiske data, sykdomsforekomst og 

risikofaktorer i befolkningen. De siste tallene for sykdomsforekomst av ikke-smittsomme sykdommer 

og assosierte risikofaktorer oppsummert av WHO, viser at situasjonen i Storbritannia og Norge er 

sammenlignbar21. Ikke-smittsomme sykdommer står for 87 % av alle dødsfall i Norge og 88 % i 

Storbritannia. Dødsfall som følge av ikke-smittsomme sykdommer før fylte 70 år, er også i samme 

størrelsesorden (hhv 28,0 % og 16,8 % for menn og kvinner i Norge, og 29,4 % og 18,1 % for menn 

og kvinner i Storbritannia).  Forekomsten av overvekt (BMI>25), blant voksne er 55 % i Norge 

(hvorav fedme utgjør 20 %) mens tilsvarende tall i Storbritannia er 62 % (hvorav fedme utgjør 25 %). 

Tall for andre risikofaktorer (fysisk inaktivitet, røyking og alkohol) er også i samme størrelsesorden, 

men Norge har en noe høyere andel dagligrøykere, mens Storbritannia har flere inaktive og et noe 

høyere alkoholkonsum. Til tross for disse likhetene, må anslagene for DALYs brukes med en viss 

forsiktighet og nedjusteres noe, blant annet på grunn av høyere forekomst av overvektige i 

Storbritannia og et mulig større omfang av markedsføring rettet mot barn da DALY-beregningen ble 

foretatt sammenlignet med situasjonen i Norge i dag. HOD og BLD har derfor funnet grunn til å 

justere ned effektmålene fra denne undersøkelsen basert på engelske forhold for norske forhold. 

Departementene har valgt å først halvere tallene for England, slik at besparelsene i Norge anslås til: 

 

• 122 DALYs per million innbyggere etter 20 år (Norge) 

• 1089 DALYs per million innbyggere etter 50 år (Norge) 

 
I tillegg kommer at det i Norge allerede er et system for selvregulering av markedsføring av mat og 

drikke til barn og unge, samt et generelt forbud mot reklame til barn på TV og i radio. Departementene 

antar at dette systemet har hatt en viss betydning for beskyttelsen av barn og unge mot slik 

markedsføring. På denne bakgrunn har HOD og BLD halvert tallene for Norge enda en gang, slik:  

 
• 61 DALYs per million innbyggere etter 20 år (Norge) 

• 540 DALYs per million innbyggere etter 50 år (Norge) 

 
Dersom man oversetter data fra denne undersøkelsen til norske forhold med disse konservative 

forutsetningene, innebærer det at tiltaket kan føre til fravær av tapte gode leveår i Norge slik: 

 

• Etter 20 år: 61*5 (innbyggertall i Norge) = 305 DALYs 

                                                
21 WHO (2011). Global status report on noncommunicable diseases 2010. 
http://www.who.int/nmh/publications/ncd_report2010/en/  



• Etter 50 år blir tilsvarende tall: 540*5 = 2722 DALYs 

 
Tabell. Effekt på antall DALYs i Norge av tiltak etter hhv 20 og 50 år 

 Etter 20 år Etter 50 år 

Forventet anslag 152 1361 

Optimistisk anslag 305 2722 

Forsiktig anslag 30 272 

 
 

1.2.4 Beregning av samfunnsøkonomisk lønnsomhet 

HOD og BLD legger til grunn at dette tiltaket ikke vil ha betydelig systematisk risiko. Det er derfor 

benyttet en kalkulasjonsrente på 4,0 %, i henhold til rundskriv fra Finansdepartementet.  

 

Når det gjelder beregningen av sparte DALYs bør det nevnes at anslaget som norske beregninger tar 

utgangspunkt i (anslag for England) allerede er neddiskontert, og at anslagene for DALYs spart i 

Norge derfor er utsatt for en dobbel neddiskonterting, noe som gjør anslagene enda mer forsiktige. 

 

I beregningen av DALYs spart er en analyseperiode på 20 og 50 år lagt til grunn, basert på 

tilnærmingen tatt i WHOs analyser av samme problemstilling. Analyseperioden for beregningene av 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet for kostnader og de prissatte gevinstene er satt til 40 år. Det legges til 

grunn at dette er en lang nok periode til å omfatte mange av de sentrale virkningene av tiltaket og 

samtidig ikke så lang at den blir spekulativ. Det er imidlertid sannsynlig at de totale nytteeffektene vil 

være enda større i årene etter vår analyseperiode (til 2052) og fremover mot 2080. 

 

Alle tall på kostnader og nyttevirkninger i beregningene er i faste kroner (2010-kroner). 

 

Våre beregninger viser at de samlede utgiftene av tiltaket inkludert skattekostnader i 2012 vil beløpe 

seg til 3 240 000 NOK. Dette er kostnader for utvikling av regelverket. I resten av analyseperioden vil 

kostnadene inkludert skattekostnader utgjøre 5 040 000 NOK per år. Dette er kostnader for tilsyn og 

klagesaksbehandling. Disse tallene gjelder før neddiskontering.    

 

I beregningene av nyttevirkninger i form av økt arbeidsproduktivitet og reduserte trygdeutbetalinger, 

har vi lagt til grunn en brutto årsinntekt på 300 000 NOK. Dette er et nedjustert anslag for en 

gjennomsnittlig årsinntekt basert på antatt restarbeidskraft i arbeidsmarkedet. Vi har lagt til grunn en 

trygdeutgift på 200 000 NOK. I beregningene av sparte DALYs har vi benyttet en verdi av 1 DALY 

som lik 500 000 NOK. 

 



Dersom disse forutsetningene legges til grunn, vil tiltaket gi følgende samfunnsmessige gevinst i et 40 

års perspektiv (nåverdier): 

 

• Forventet scenario: 2282 millioner NOK 

• Optimistisk scenario: 4705 millioner NOK  

• Pessimistisk scenario: 304 millioner NOK 

 

1.2.4.1 Fordelingseffekter og ikke prissatte virkninger 

Dette tiltaket skal gjennomføres som en del av arbeidet med å forebygge kostholdsrelaterte 

sykdommer og overvekt. I denne sammenheng er det mange virkninger av tiltaket som det ikke er satt 

noen pris på. Disse virkningene er til dels ulike for ulike aldersgrupper, i tabellen nedenfor er 

virkningene på barn fortrinnsvis kortsiktige, mens de for voksne er mer langsiktige og inntrer etter at 

de som var barn når markedsføringen ble regulert er blitt voksne og i mindre grad er utsatt for 

overvekt. 

 
Tiltaket kan antas å få betydelige fordelingseffekter ved at det vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller i 

helse i befolkningen. Det vil også sannsynligvis bidra til økt livskvalitet som følge av redusert 

overvekt og fravær av kostholdsrelatert sykdom. 

 
Tabell. Betydningen av å innføre restriksjoner på markedsføring av usunn mat og drikke til 

barn 

 

 Liten betydning Middels betydning Stor betydning 
Kort sikt Sykefravær, påvirke 

kosthold og overvekt. 
Endre matvaner/godteriforbruk 
blant noen barn og unge og 
dermed forebygge overvekt 

Øke bevisstheten om 
sammenhengen mellom 
markedsføring og 
kosthold/overvekt. Utgifter 
til helsetjenester. 

Lang sikt Utvikling i kosthold og 
overvekt blant de som 
har et sunt kosthold, er 
fysisk aktive og 
normalvektige 

Forekomst av overvekt og 
fedme reduseres  

Sykdom og plager relatert 
til overvekt og fedme 
reduseres: kroniske 
sykdommer som hjerte/kar, 
kreft., diabetes, muskel- og 
skjelettsykdommer. 
Psykiske belastninger som 
mobbing, stigmatisering, 
lav selvfølelse reduseres i 
tillegg til en rekke 
andrefaktorer, eksempelvis 
sosial isolasjon, personlig 
hygiene etc. Utgifter til 
helsetjenester. 

 

I tillegg til antallet nordmenn som antas å falle helt ut av arbeidslivet, jf. pkt. 10.2.3.2, fører mange 

forhold til kortere og lengre sykefravær som følge av overvekt. Gevinstene knyttet til redusert 



sykefravær er imidlertid ikke regnet med i de samfunnsøkonomiske beregningene av tiltaket. Antatt 

størrelsesorden av gevinstene er imidlertid oppsummert nedenfor.  

 

Sykefraværet vil være knyttet til tilstander relatert til sykdommer som hjerte-/karsykdommer, diabetes, 

belastningssykdommer muskel og skjelett, samt psykiske plager. Beregninger fra Danmark viser at 

overvekt fører til mer enn 1,8 millioner fraværsdager fra arbeid årlig. Siden forekomsten av overvekt 

og fedme er nokså lik i Danmark og Norge, og befolkningsstørrelsen sammenlignbar, er det rimelig å 

anta at antall fraværsdager i Norge som følge av overvekt er i samme størrelsesorden som for 

Danmark.  

 

Dersom tallet på 1,8 millioner fraværsdager på grunn av overvekt legges til grunn også for Norge, kan 

antallet innsparte fraværsdager som følge av tiltaket anslås slik: 

 

• Forventet scenario (4 % reduksjon i overvekt som følge av tiltaket):  

72000 fraværsdager kan spares årlig 

• Optimistisk scenario (8 % reduksjon i overvekt som følge av tiltaket):  

144000 fraværsdager kan spares årlig 

• Forsiktig scenario (0,8 % reduksjon i overvekt som følge av tiltaket):  

14400 fraværsdager kan spares årlig 

 

Det er for øvrig rimelig å anta at overvekt og fedme også er relatert til fravær fra skolen og studiene 

for barn og unge. 

1.2.5 Usikkerhetsmomenter 

Våre samfunnsmessige beregninger er beheftet med usikkerhet. Dette følger av at det er vanskelig å 

forutse samfunnsutviklingen 20 og 50 år frem i tid. De mest usikre faktorene er knyttet til 

nyttevirkningene av tiltaket. Dette gjelder blant annet antall økte år med arbeidsproduktivitet, nedgang 

i antall uførepensjonerte og antall innsparte DALYs som kan forventes som følge av tiltaket. 

 

HOD og BLD vil også nevne at vi har lagt til grunn at effektene av redusert forekomst av BMI som 

følge av tiltaket vil vare i 40 år. Dette er imidlertid også forbundet med usikkerhet. Det kan ikke 

utelukkes at noe av denne effekten vil reduseres over tid. En internasjonal studie har for eksempel 

beregnet at dersom bare henholdsvis 50 % og 25 % av BMI-effektene vedvarer over tid, vil effektene 

av tiltaket på samme måte reduseres med 50 % og 25 %. I den samme undersøkelsen er det også 

beregnet at dersom all BMI-effekt mot formodning skulle forsvinne innen barna når 25-års alder, vil 



også hele DALY effekten forsvinne.22 HOD og BLD vil understreke at dette er meget usannsynlig 

scenarioer. De nevnes likevel her for å synliggjøre noen av usikkerhetsmomentene som kan hefte ved 

de beregningene vi har gjort.  

 

I lys av disse usikkerhetsmomentene, har HOD og BLD lagt konservative anslag til grunn for våre 

beregninger av nyttevirkninger av tiltaket. Dette fremgår av tekstene i avsnittene ovenfor. 

Departementene antar at de reelle nyttevirkningene sannsynligvis vil bli høyere enn våre anslag.  

1.2.6 Samlet vurdering 

HOD og BLD ser det som overveiende sannsynlig at dette vil være et ”robust” tiltak, altså at det vil slå 

samfunnsøkonomisk positivt ut selv når det tas høyde for usikkerhetsmomenter. Våre beregninger 

bekrefter dermed konklusjonene fra de internasjonale undersøkelsene omtalt i avsnitt 10.1.ovenfor, om 

at regulering av markedsføring kan ventes å ha betydelig effekt på reduksjon i forekomst av overvekt 

blant unge, og at kostnadseffektiviteten av tiltaket vil være god.  

 

Vi legger også til grunn at tiltaket trolig vil bidra til å utjevne sosiale forskjeller i helse i befolkningen. 

Det vil dessuten kunne bidra til økt livskvalitet som følge av redusert overvekt og fravær av 

kostholdsrelatert sykdom. 

 

Tabellen nedenfor oppsummerer den samlede vurderingen av alle virkninger som følger av tiltaket. 

Den totale nytteverdien er å anse som et avvik fra ”basisalternativet” som er nåværende situasjon.  

 

Som vist i tabellen, er utfallsrommet for netto nåverdi ved pessimistiske og optimistiske scenarioer satt 

til mellom 304 millioner og 4705 millioner kroner. Dette viser tydelig at tiltaket ifølge HOD og BLDs 

beregninger er robust. 

 

Tabell: Samlet vurdering av alle virkninger som følger av tiltaket, tall oppgitt i mill. 2010-kroner. 

 Forbud mot 
markedsføring av 
usunn mat mot barn 

og unge 
Verdsatte virkninger  

 
Nyttevirkninger (nåverdier): 

- Økt arbeidsproduktivitet 
- Redusert trygd (skattekostnad av 
unngått førtidspensjonering) 
- Økt livskvalitet 

 
383 
 

51 
1 951 

                                                
22 Haby et al (2006). A new approach to assessing the health benefit from obesity interventions in children and 
adolescents: the assessing cost-effectiveness in obesity project. Int J Obes (Lond). 2006 Oct;30(10):1463-75. 



 
Kostnadsvirkninger (nåverdier): 

- Utvikling av regelverk 
- Føre tilsyn 
- Klagesaksbehandling 
- Skattekostnader  

 
 
3 
53 
30 
17 

Netto nåverdi (NNV) 2282 

Netto nåverdi per budsjettkrone 
(NNB) 

 

Ikke-verdsatte virkninger 
(+/- metode ikke utført) 

 

Nyttevirkninger:  
Samlet vurdering ikke-verdsatte 
virkninger 

 

Usikkerhetsvurdering   
Utfallsrom for netto nåverdi ved 
pessimistiske og optimistiske scenarier 

304 til 4705 

Rangering i samfunnsøkonomisk 
analyse 

- 

 

1.3 Konsekvenser for næringslivet 

To bransjer vil berøres av dette tiltaket: Mat- og drikkevarebransjen og reklame- og 

markedsføringsbransjen. 

  

En spørreundersøkelse arbeidsgruppen har gjennomført blant utvalgte virksomheter innen den norske 

mat- og drikkevarebransjen, viser at disse i liten grad angir barn og unge som målgruppe for egen 

markedsføring. Samtidig mener HOD og BLD at tilbakemeldingene fra virksomhetene viser at mange 

av markedsføringsaktivitetene deres faktisk treffer barn og unge. For de næringsdrivende, vil den 

vesentlige konsekvensen av det nye regelverket være at de må kutte ut denne omstridte delen av 

markedsføringen.  

 

Markedsføringen som vil bli forbudt, vil gjelde en konkret avgrenset varegruppe, nemlig ”usunn” mat 

og drikke. De nye begrensingene vil videre bare gjelde markedsføring for denne produktgruppen som 

rettes mot en konkret avgrenset målgruppe, nemlig barn og unge.  

 

De aktuelle varene vil kunne produseres som tidligere, og de vil fortsatt kunne markedsføres – bortsett 

fra til målgruppen barn og unge.  

 

Basert på erfaringene fra regulering av markedsføring av mat og drikke til barn på TV i Storbritannia, 

er det liten grunn til å tro at reklame- og markedsføringsbransjen i Norge vil bli hardt økonomisk 

rammet som følge av dette lovforslaget. Informasjon fra bransjen i Storbritannia, halvannet år etter at 

første fase av restriksjonene hadde blitt iverksatt der
 23

, viste følgende hovedkonsekvenser: 

                                                
23 Changes in the nature and balance of food advertising to children, Ofcom, 17 December 2008, 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/tv-research/hfssdec08/ 



(i) rene barnekanaler opplevde en betydelig nedgang i inntekter fra reklame for mat og drikke, men 

samtidig økte de totale reklameinntektene deres; (ii) de fire største kommersielle kanalene opplevde en 

6 % nedgang i inntektene fra reklame for mat og drikke, og opplevde samtidig en nedgang i 

reklameinntekter totalt; og (iii) de fleste digitale kanalene økte sine totale inntekter fra reklame for mat 

og drikke. Etter at den siste fasen av restriksjonene hadde hatt effekt i over ett år, det vil si tre år etter 

innføring av restriksjonene, ble bransjen bedt om å levere informasjon som kunne belyse effektene av 

restriksjonene. Bransjen var imidlertid ikke i stand til å skille effektene av restriksjonene fra andre 

faktorer, som for eksempel den generelle økonomiske nedgangen.
 24

   

      

1.4 Konsekvenser for myndighetene 

Sannsynlige kostnader som følge av regelverksforslaget er beskrevet i punkt 10.2.1 ”kostnader”. Som 

det fremgår der, vil det påløpe kostnader for utvikling av regelverket i 2012. Kostnader for tilsyn og 

klagesaksbehandling vil påløpe fra og med 2013.  

 

HOD og BLD foreslår at Helsedir utpekes som tilsynsmyndighet og Markedsrådet som klageorgan for 

det nye regelverket, jf. pkt. 9.3.4. 

 

Departementene vil sette av ressurser til en ”nullpunktundersøkelse”, det vil si en kartlegging av 

tilstanden før det nye regelverket trer i kraft av mengden markedsføring rettet mot barn og unge av 

usunn mat og drikke.  

 
 

                                                
24 HFSS advertising restrictions - Final review, Ofcom, 26 July 2010, 
http://stakeholders.ofcom.org.uk/market-data-research/other/tv-research/hfss-final-review/  


