Protokoll
Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma,
matemballasje og kosmetikk
Dato: 01.09.17, 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, Trude Wicklund
Fra Mattilsynet: Hanne Marit Gran
Fra sekretariatet til VKM: Gro Haarklou Mathisen, Inger Therese Laugsand Lillegaard (deler av møtet)
og Ingrid Høie (deler av møtet)

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 av medlemmene erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i sakene
som skulle behandles på møtet.

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

VKM og EFSA arrangerer symposium den 26. og 27. oktober i Oslo. På dette symposiet vil
EFSA presentere sine nye retningslinjer for utvikling av spesifikke beskyttelsesmål til bruk i
miljørisikovurderinger. Deltagelse er gratis.
Past, Present and Future Challenges in Risk Assessment – Strengthening Consumer Health
Protection. Dette er et symposium som organiseres i fellesskap av BFR, NIFDS, ANSES og
DTU food. Det finner sted i Berlin i perioden 30. november – 1. desember.
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4.

Saker

Det var tre prosjekter som ble behandlet på møtet
•
•
•

Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre
Risikovurdering av BHT
Nytte-risikovurdering av solkrem

Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre
Prosjektet er i oppstartsfasen. Det er Hanne Marit Gran fra Mattilsynet som er
saksbehandler. Faggruppen arbeider med å legge rammene for dette oppdraget. Det
utarbeides en protokoll for gjennomføringen.
Beslutning
Faggruppen jobber videre med protokollen, og deretter starter arbeidet med selve
vurderingen.
Risikovurdering av BHT
Prosjektet, som er en selvinitiering, er i oppstartsfasen. Faggruppen arbeider med å legge
rammene for dette oppdraget. Det utarbeides en protokoll for gjennomføringen.
Beslutning
Faggruppen jobber videre med protokollen, og deretter starter arbeidet med selve
vurderingen.
Nytte-risikovurdering av solkrem – utarbeidelse av en protokoll
Prosjektet, som er en selvinitiering, er i oppstartsfasen. Faggruppen arbeider med å legge
rammene for dette oppdraget. Målet er å utarbeide en protokoll for en slik nytte-risiko
vurdering.
Beslutning
Faggruppen jobber videre med protokollen

5.

Møter o.a. av felles interesse
•
•
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Eurotox 2017, faggruppeleder deltar med poster om risikovurderingen av isoflavoner
fra soya.
Møte i EFSA sitt FIP-nettverket for matkontaktmaterialer 10.-11.07.17:
https://www.efsa.europa.eu/en/events/event/170710. FIP nettverket. Det er satt ned

flere arbeidsgrupper som jobber med ulike tema – alt arbeidet er i oppstartsfasen,
faggruppen orienteres når det er noe nytt av interesse.

6.

Møtedatoer for 2017

Neste møte er 3. november. Det sendes ut doodle for møte i desember.

7.
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Eventuelt

