
E-post sendt  Randi.Flesland@forbrukerradet.no, postmottak@hod.dep.no   13.11.2012
          
Om matvarekjedenes egne merkevarer (EMV)     
 
Til Forbrukerrådet og Helse- og omsorgsdepartementet. 
Det er kritikkverdig, men ikke uventet, slik jeg uttrykte i min høringsuttalelse til Matmaktutvalgets 
innstilling, når det gjelder kjedenes egne merkevarer (EMV).  
Jeg uttrykte bekymring for at EMV ville kunne fortrenge andre merker og innsnevrer tilbudet til oss 
med matoverfølsomhet.  
Dette slår nå til for fullt når det gjelder ICA/Rimi og deres EMV-kjeks Poesia. Alle typer Poesia-kjeks 
med ett unntak inneholder melkeprodukter eller laktose. Andre produsenter leverer samme typer 
kjeks uten melkeprodukter/laktose, men disse er helt borte fra hyllene i Rimi-butikkene. 
Jeg har skrevet til ICA/RIMI om dette uten å få respons. 
Jeg håper Forbrukerrådet vil følge opp dette som kan bli et stort problem for forbrukere med 
matoverfølsomhet. Det samme gjelder Helse- og omsorgsdepartementet som skal følge opp 
Matmaktutvalgets innstilling. 
Mvh 
Lill Fanny Sæther 
lills@ther.oslo.no 
www.laktosefritt.no 
 
****************************** 
 
Svar fra Forbrukerrådet        15.11.2012 
 
Hei og takk for e-post.  Vi er veldig klar over denne problemstillingen. Regjeringen har nå oppnevnt et 
utvalg som skal utrede en lov om god handelsskikk i dagligvarebransjen. Et av de områdene vi mener 
man må forsøke å regulere bedre og som må omfattes av en ny lov er EMV. Det gjelder spesielt 
diskriminering mellom kjedenes EMV og produsenters vare. Hvordan introduksjon av EMV slår ut for 
forbruker avhenger av hvordan pris og utvalg blir påvirket. Vårt inntrykk er at EMV ofte resulterer i et 
dårligere utvalg til forbruker. 
  
Vi har en representant i utvalget som skal utrede lov om god handelsskikk. Dette er en 
problemstilling vi følger opp. 
  
Vennlig hilsen 
 
Gunstein Instefjord 
Fagdirektør Mat og handel 
Mob:(+47) 90596780 
  
****************************** 
 
E-post          24.11.12 
 
Til de tre departementene som samarbeider om utvalget som skal utrede Lov om god handelsskikk. 
postmottak@lmd.dep.no, postmottak@fad.dep.no, postmottak@bld.dep.no  

 
Ny Lov om god handelsskikk - Lovutvalg 
 
Matvarekjedenes egne merkevarer (EMV)     
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Det er kritikkverdig, men ikke uventet, slik jeg skrev i min høringsuttalelse til 
Matmaktutvalgets innstilling, hvor jeg uttrykte bekymring for at EMV ville kunne fortrenge 
andre merker og innsnevrer tilbudet til oss med matoverfølsomhet.  
Dette slår nå til for fullt når det gjelder ICA/Rimi og deres EMV-kjeks Poesia. Alle typer 
Poesia-kjeks med ett unntak inneholder melkeprodukter eller laktose. Andre produsenter 
leverer samme typer kjeks uten melkeprodukter/laktose, men disse er nesten borte fra 
hyllene i Rimi-butikken. Jeg har skrevet til ICA/RIMI om dette uten å få respons.  
Jeg håper de tre departementene (LMD, FAD og BLD) som har nedsatt utvalget som skal 
utrede Lov om god handelsskikk også vil be utvalget følge opp dette. Hvis denne utviklingen 
fortsetter, kan det bli et stort problem for den økende gruppen forbrukere med ulike typer 
matoverfølsomhet. 
Jeg har også skrevet til Forbrukerrådet og det er flott at de vil følge opp dette i lovutvalget. 
 
Mvh 
Lill Fanny Sæther 
lills@ther.oslo.no 
www.laktosefritt.no 
Facebook: laktosefritt  

 
 


