
 

  

Agenda 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 
og kosmetikk 

Dato: 15.12.14, kl. 09.00-15.00 
Sted: Hos VKM, møterom 2. 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-
6 

14-402-
5 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Orientering fra forrige møte i hovedkomiteen 1. desember 2014 
(faggruppeleder) 

 

4 Møter o.a. av felles 
interesse 

Referat fra konferansen “Plastics & Paper in Contact with 
Foodstuffs 2014” 2.-5. desember i Tyskland 

 

5 Nytt fra sekretariatet Orientering om arbeidet med VKMs strategi for 2015-2018 

Orientering om utarbeidelse av aktivitetsplan for faggruppe 4 for 
2015 

 

 

6 Nye møtedatoer Orientering om fastsatte datoer for faggruppens møter våren 
2015 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

7 Saker som skal 
behandles på møtet  

Usikkerhet ved bruk av individuelle artikler ved risikovurdering 

Referat fra artikkelen “The Problem of Biased Data and Potential 
Solutions for Health and Environmental Assessments”, deretter 
diskusjon. 

Overlevering av VKMs oppdatering av nytte- risikovurderingen 
«Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold» 

Rapporten overleveres til Mattilsynet klokken 10, og faggruppen 
deltar på møtet.  

Erstatningsstoffer for parabener 

Kort orientering om mulig nytt oppdrag, innspill og diskusjon. 

Andre stoffer fase 2 

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 
norske markedet ut i fra oppgitte bruksdoser. Faggruppen 
arbeider med å finne en egnet form på disse risikovurderingene. 
Et utkast til et veiledningsdokument som inneholder rammene 
for hvordan disse risikovurderingene skal gjøres er behandlet i 
faggruppe 7 og av Hovedkomiteen i etterkant av forrige møte i 
faggruppe 4. Kommentarer gjennomgås og diskuteres. 

Andre stoffer fase 3 

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 
norske markedet ut i fra oppgitte bruksdoser. Det utarbeides en 
tidsplan for gjennomføring av risikovurderingene av de første 
stoffene som faggruppe 4 skal behandle, og arbeid fordeles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14-005 

8 Eventuelt   
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