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Referat 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 

og kosmetikk 

Dato: 11.06.2018, kl. 09.15 

Sted: Hos VKM 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Deltakere  

Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Ragna Bogen 
Hetland, Trine Husøy, Jens Rohloff og Trude Wicklund 

Eksternt medlem i prosjektgruppen for BHT: Monica Andreassen 

Fra sekretariatet: Jostein Starrfelt (under BHT) og Gro Haarklou Mathisen 

Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og referat fra 

forrige møte 

Dette ble godkjent. 

Referat fra møte i Hovedkomiteen 29. og 30. mai 2018 

VKMs risikovurderinger den siste 4-års perioden ble gjennomgått, og Mattilsynet og 

Miljødirektoratet presenterte kommene bestillinger. 

Det ble gitt en orientering om den nye rapporten om kunnskapsbehov. 

Det ble orientert om arbeidet med ny vitenskapskomite for perioden 2018-2022. 

Hovedkomiteen jobber for tiden med tre selvinitierte saker: rester av plantevernmidler i 

herbicidtolerante GMO-planter, genomredigerte organismer og mulige konsekvenser for 

mattrygghet og biologisk mangfold, og mikroplast. 
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Saker 

• Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre. 

Vurderingen er publisert, og det ble gitt en kort orientering om publisering og innspill som er 

kommet i etterkant.  

 

• Risikovurdering av BHT.  

Protokollen er publisert og arbeidet med selve risikovurderingen er i gang for fullt. Det ble 

orientert om status for arbeidet og veien videre og det er laget en tidsplan hvor alle 

oppgaver er fordelt. Planlagt publisering er i desember 2018. 

 

• Protokollen for nytte-risikovurdering av solkrem.  

Det ble orientert om status, og veien videre frem til utkast til protokoll legges ut på høring 

ble fastlagt. Planen er at protokollen er på høring i juli, august og frem til 15. september. 

Protokollen distribueres bredt for å få flest mulig innspill.  

Møter o.a. av felles interesse  

• Mattilsynet har arrangert et møte om arbeidet med regulering av «andre stoffer» i 

kosttilskudd 09.05.18. 

• Ellen fortalte kort fra workshop om biomarkører for hudkreft etter soleksponering 

(16.-17. april 2018 i Brussel) 

• Inger-Lise orienterte kort om workshop om «andre stoffer» 21. og 22. November 

2018 

Møtedato 

Det ble ikke fastsatt noen ny møtedato. 
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