
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 
matemballasje og kosmetikk 

Dato: 04.02.15, kl. 09.00-15.00 
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, Trine Husøy, Ragna Bogen Hetland, Jens Rohloff, Trude Wicklund 

Fra Mattilsynet: Para Ghildyal (tilstede under behandling av «andre stoffer») 

Fra sekretariatet til VKM:  
Inger Therese Laugsand Lillegaard (tilstede under deler av møtet), Astrid Tvedt (orienterte om 
arbeidet med kommunikasjonsplan for oppdraget om «andre stoffer»), Gro Haarklou Mathisen 

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 som behandles på møtet  

Andre stoffer fase 1 

VKM har utarbeidet en oversikt over eksisterende risikovurderinger som er gjort av «andre 
stoffer» som er på det norske markedet.  

Det ble informert om at denne rapporten oppdateres fortløpende og at det til en hver tid er 
den nyeste versjonen som ligger på VKMs nettsider. Dato for siste revisjon står både i 
nettomtalen og i rapporten.  
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«Andre stoffer» fase 3 

Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det norske markedet ut i fra 
oppgitte bruksdoser. Faggruppen har startet opp arbeidet med å risikovurdere L-karnitin, L-
karnitin-L-tartrat, kolin, koenzym Q10, glukuronolakton, inositol, fosfatidylkolin, lecithin og 
taurin. Det foreløpige arbeidet ble gjennomgått og diskutert.  

Beslutning 

Det arbeides videre med å risikovurdere L-karnitin, L-karnitin-L-tartrat, kolin, koenzym Q10, 
glukuronolakton, inositol, fosfatidylkolin, lecithin og taurin, og fristen for å sende reviderte 
utkast til prosjektleder er 11. mars. Arbeidet med å risikovurdere koffein startes opp. 
Nødvendige litteratursøk gjøres, og disse gjennomgås av to personer.  

3. Risikovurderinger fra EFSA 

Koffein; det ble orientert om at EFSA sin risikovurdering av koffein er lagt ut på høring, frist 
for å komme med høringsinnspill er 15. mars 2015. 

Bisfenol A; EFSA sin risikovurdering av bisfenol A ble publisert i januar 2015. Trine Husøy, 
som ledet dette arbeidet i EFSA, presenterte deler av denne risikovurderingen.  

4. Nytt fra sekretariatet 

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet med VKMs strategi for perioden 2015-2018. 
Strategien har vært ute på høring, og høringsfristen var 30. januar. 

Det ble gitt en kort orientering om utkast til aktivitetsplan for faggruppen for 2015. 

Det ble orientert om arbeidet med en kommunikasjonsplan for hele oppdraget med «andre 
stoffer». Det ble lagt vekt på at det er fokus på å finne en løsning som gjør det enkelt å få 
oversikt over hvilke stoffer VKM har risikovurdert, enkelt å finne konklusjonene for hvert 
stoff, enkelt å forstå rapport og konklusjoner, og enkelt å finne risikovurderingene av hvert 
stoff 

5. Nye møtedatoer 

Fastsatte møtedatoer for faggruppen er 18. mars, 22. april og 10. juni. 
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