
 

  

Agenda 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 
og kosmetikk 

Dato: 21.11.14, kl. 09.00-15.00 
Sted: Hos VKM, møterom 1. etasje 
Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

  

2 Godkjenning av møte-
innkallelse, dagsorden 
og protokoll fra forrige 
møte 

Agenda, møteinnkalling og protokoll 14-401-
5 

14-402-
4 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Orientering fra forrige møte i hovedkomiteen 24. oktober 2014 
(faggruppeleder) 

 

4 Møter o.a. av felles 
interesse 

Orientering fra møtet “Safety and Risks of Engineered 
Nanomaterials”. Program: 
http://www.niva.org/Site/Data/1697/Files/2014/6413_nano/641
3_program.pdf 

Orientering fra møtet i FIP (Food Ingredients and Packaging) 
nettverket for matkontaktmaterialer som ikke er plast (to 
tidligere FG4-saker NETSA (2004, 2008) og tungmetaller i 
keramikk (2004, 2007) presenteres). Draft agenda: 
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/141112a-a.pdf 
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Orientering fra konferansen «Botanicals in food. State of the 
art: risk assessment and regulation». Program: 
http://www.conferencemanager.dk/Botanicalsinfood/programm
e.html  

5 Nytt fra sekretariatet Informasjon om møtet “Aluminium in Everyday Life”, 15th BfR 
Consumer Protection Forum. 

 

 

6 Nye møtedatoer Møtedato for faggruppens første møte i 2015 er fastsatt  

7 Saker som skal 
behandles på møtet  

Søtstoffer 

Faggruppens risikovurdering av søtstoffene aspartam, acesulfam 
K, sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre som ble 
ferdigstilt og publisert i desember 2013 må revideres. Det er 
sendt ut et forslag til revidert risikovurdering og dette skal 
sluttbehandles på møtet.  

Andre stoffer fase 1 

«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. Mattilsynet har laget en oversikt over 
«andre stoffer» som er på det norske markedet, og bedt VKMs 
sekretariat om å utarbeide en oversikt over risikovurderinger 
som er gjort av disse stoffene. Utkast til rapport er sendt ut til 
faggruppen i forkant av møtet. Faggruppen kommer med 
innspill. 

Andre stoffer fase 2 

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 
norske markedet ut i fra oppgitt bruksdose. Faggruppen 
arbeider med å finne en egnet form på disse risikovurderingene. 

13-406-
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Det er utarbeidet utkast til et veiledningsdokument som 
inneholder rammene for hvordan disse risikovurderingene skal 
gjøres. Utkastet er sendt ut i forkant av møtet, og faggruppen 
kommer med innspill til dette.  

8 Eventuelt   
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