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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 16.09.14, kl. 10.00-16.00 

Sted: Hos VKM i Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, møterom 2. etasje 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Bente Brokstad 

Herlofson, Ragna Bogen Hetland, Trine Husøy, Jens Rohloff, Trude Wicklund 

Forfall fra faggruppen: Ingen 

Fra Faggruppe 7: Per Ole Iversen (tilstede under behandling av sak 14-403-2) 

Fra Mattilsynet:  

Svanhild Vaskinn og Para Ghildyal-Palani (begge var tilstede under behandling av sak 14-403-2) 

Fra sekretariatet til VKM:  

Gro Haarklou Mathisen. I tillegg var Astrid Bjerkås, Inger Therese Laugsand Lillegaard, Bente 

Mangschou, Gisle Solstad og Marie Louise Wiborg tilstede under deler av møtet 
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1. Konstituering av møtet  

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

aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Innkallelse og dagsorden for møtet ble 

godkjent uten endringer. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen 

erklærte å ha interesser som kan påvirke habiliteten i forhold til hva som skulle behandles på 

møtet. 

2. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Det ble referert fra forrige møte i Hovedkomiteen (16. juni 2014). 

3. Saker som behandles på møtet  

Søtstoffer (13-406-1)  

Faggruppens risikovurdering av søtstoffene aspartam, acesulfam K, sukralose og 

konserveringsmiddelet benzosyre som ble ferdigstilt og publisert i desember 2013 må 

revideres (det må gjøres ny eksponeringsberegning for benzosyre). Det var en kort 

orientering om hva som må revideres. Deretter ble det lagt en plan for ferdigstillelsen av 

arbeidet. 

Beslutning: 

Det gjøres ny eksponeringsberegning for benzosyre. Deretter revideres tekstene om 

benzosyre, før hele rapporten sendes ut til alle medlemmene i faggruppen for innspill. På 

første møte i faggruppen etter at utkast til revidert vurdering er sendt ut skal denne 

behandles for godkjenning.   

Andre stoffer (14-403-2) 

«Andre stoffer» er stoffer som har en ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke 

er vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til kosttilskudd, men også i 

stor grad til sportsprodukter, energidrikker og andre næringsmidler for at de skal ha en 

positiv helseeffekt hos personen som inntar dem. Det finnes ikke spesifikt regelverk for 

tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, verken i Norge eller på EU-nivå. Mattilsynet 

ønsker derfor å utarbeide en nasjonal regulering.  
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Første del av oppdraget: Mattilsynet har bedt VKMs sekretariat om å utarbeide en oversikt 

over risikovurderinger som er gjort av «andre stoffer» som er på det norske markedet, og de 

har sendt en liste med 95 stoffer til VKM. Det ble orientert om at sekretariatet fortsetter 

arbeidet med denne rapporten. 

Andre del av oppdraget: MT har sendt VKM en oversikt over bruksdosen for hvert av 

stoffene, og ber VKM om å risikovurdere stoffene på listen ut i fra oppgitt bruksdose for 

hvert stoff. Stoffene som de ønsker at VKM skal vurdere trygg bruk av vil i hovedsak falle inn 

under Faggruppe 4 og Faggruppe 7, samt eventuelt Faggruppe 1. 

Beslutning: 

Det var enighet om at det er viktig at arbeidet er tilstrekkelig vitenskapelig fundert, og at 

faggruppene i størst mulig grad løser oppgaven på samme måte selv om det er klart at ulike 

typer av stoffer kan kreve ulik vurdering.  

For å avdekke flest mulige problemer/usikkerheter slik at disse kan bli diskutert på et tidlig 

stadium av dette arbeidet, ble det fokusert på at det er viktig at det gjøres et grundig 

forarbeid. Det ble derfor avtalt at Faggruppene 4 og 7 skal gjennomføre noen piloter med 

noen stoffer, og at noen fra hver av faggruppene deretter møtes for å diskutere hvilke 

erfaringer de har gjort. Ut i fra dette skal det utarbeides en felles strategi/plan/metode for 

hvordan dette oppdraget skal løses av faggruppene. 

4. Møter og annet av felles interesse 

Det ble orientert om at to av medlemmene i faggruppen er medlemmer av EFSA nettverkene 

EFSA Scientific Network for Risk Assessment of Regulated Food Ingredients and Food 

Packaging (FIP network) og EFSA Scientific Network for Risk Assessment of Naotechnologies 

in Food and Feed. Det ble gitt en kort orientering om arbeidet i nettverkene. 



 

 

 

Protokoll fra møte i faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 

16.09.2014  4 

5. Nytt fra sekretariatet 

Det ble orientert om rutiner for kommunikasjon og prosjektarbeid.  

VKM sin nye mal for risikovurderinger ble presentert.   

Det ble gitt en orientering om bruk av VKMs risikovurdering av kaliumklorid som salterstatter 

og hva som skjer videre med denne saken. 

Det ble orientert om at faggruppen har anledning til å selvinitiere saker. 

Det ble informert om at VKM deltar på forskningstorgene i Oslo og Tromsø den 19. og 20. 

september. 

Det ble gitt informasjon om valg av nestleder for faggruppen. 

6. Eventuelt 

Det ble informert om at Norges forskningsråd skal etablere norske EU-nettverk. 

7.  Nye møtedatoer 

Det sendes ut doodle med forslag til møtedatoer i oktober, november og desember. Datoene 

fastsettes så snart alle har svart på denne. 

 

 


