
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 09.04.18, kl. 09.00-15.00 

Sted: Hos VKM, Sandakerveien 24, 1. etasje 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Ragna Bogen Hetland, 

Trine Husøy, Jens Rohloff 

Forfall: Trude Wicklund 

Fra Mattilsynet: Hanne Marit Gran (under gjennomgangen av arbeidet med saken «Fareidentifisering 

og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre»). Rune Jemntland (under arbeidet med saken 

«Nytte-risikovurdering av solkrem») 

Eksternt medlem i BHT-prosjektgruppen: Monica Andreassen (ansatt ved FHI) 

Fra VKMs sekretariat: Inger Therese Laugsand Lillegaard (under saken «Risikovurdering av BHT») og 

Gro Haarklou Mathisen 

1. Konstituering av møtet  

Faggruppens leder ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, 

aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Medlemmene fikk muntlig forespørsel 

om habilitet, ingen hadde noe å melde.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll 

fra forrige møte 

Innkallelse, dagsorden for møtet og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.  

3. Nytt fra sekretariatet 

Ny vitenskapskomite for 2018-2022 - det ble orientert om at arbeidet er i rute og at ny 

komite er på plass til høsten. 



 

 

Nye ansatte – det ble orientert om at det er ansatt to nye personer i sekretariatet. 

Det ble informert om at VKM har prøvemedlemskap i Forskning.no, og at det oppfordres til at 

vi skriver saker som kan publiseres der.  

4. Saker 

Faggruppen arbeider med tre prosjekter: 

• Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre 

• Risikovurdering av BHT 

• Nytte-risikovurdering av solkrem  

Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre 

Utkastet til vurdering ble gjennomgått og diskutert. 

Beslutning 

Utkastet revideres ut i fra innspillene. Fullstendig utkast sendes til hele faggruppen for 

kommentering, og deretter sendes det til referee. 

Endelig versjon godkjennes elektronisk. 

Vurderingen publiseres 8. mai. 

Risikovurdering av BHT 

Utkastet til protokoll ble gjennomgått. 

Beslutning 

Protokollen revideres etter innspillene, og sendes deretter til faggruppen for godkjenning. 

Deretter publiseres protokollen. 

Nytte-risikovurdering av solkrem – utarbeidelse av en protokoll 

Utkastet til protokoll ble gjennomgått. 

Beslutning 

Protokollen revideres ut ifra innspillene, og sendes deretter ut for kommentering. Målet er at 

protokollen skal ferdigstilles og godkjennes for å legges ut på høring på neste møte i 

faggruppen som er 11. juni. 



 

 

5. Møter o.a. av felles interesse 

Dette punktet gikk ut. 

6. Eventuelt 

Mattilsynet arrangerer åpent møte om nytt regelverk for andre stoffer 9. mai. 
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