
 

 

Protokoll 

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

Dato: 12.06.15, 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, Ragna Bogen Hetland, 
Trine Husøy, Jens Rohloff, Trude Wicklund 

Ikke tilstede: Bente Brokstad Herlofson 

Fra Mattilsynet: Para Ghildyal 

Fra sekretariatet til VKM: 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 fra møte i hovedkomiteen 

Faggruppens nestleder orienterte fra møtet i hovedkomiteen 5. juni 2015. Eget referat fra 
dette møtet sendes ut til faggruppen straks det er klart. 

3. Møter o.a. av felles interesse 

Aktuelle møter hvor medlemmer fra faggruppen har vært med som det ble referert fra er:  
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«Sammen mot hudkreft», arrangert av ACO Hud. Hudkreft er den kreftformen som øker 
mest i Norge til tross for gode tiltak fra mange aktører.  I følge nye tall fra Kreftregisteret 
fikk 1 719 nordmenn denne kreftformen i 2013 og vi i Norge er på verdenstoppen. ACO Hud 
inviterte relevante aktører i et bredt sammensatt panel for å diskutere hva problemet bunner 
i, hvordan vi kan få folk til å beskytte seg riktig og om vi også kan identifisere hva som kan 
gjøres overfor forbrukere for å redusere risiko for hudkreft. 

Nordisk konferanse om matkontaktmaterialer og samsvarserklæringer i regi av 
Emballasjeforeningen og Teknologisk Matforum. 

I forbindelse med møte i et norsk-russisk prosjekt ble følgende foredrag holdt på et møte om 
risikovurdering av nanomaterialer i mat: “Risk assessment of nanoparticles and regulations 
subsequent to oral administration - the Norwegian/EU/EFSA perspective”. 

4. Nytt fra sekretariatet 

Det ble referert fra det årlige kontaktmøtet med Kosmetikkleverandørenes forening. 

Det ble informert om at EFSA arbeider med temaene «usikkerhet» og «expert judgement 
elicitation».  

5. Saker som behandles på møtet 

Andre stoffer – innspill til det veiledende dokumentet fra refereegruppen. 

Alle overordnede forslag til endringer i det veiledende dokumentet ble diskutert. 

Beslutning 

På neste møte i refereegruppen orienteres de om faggruppens innspill.  

Andre stoffer fase 3 

Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det norske markedet ut i fra 
oppgitte bruksdoser. Faggruppen arbeider med stoffene L-karnitin, L-karnitin-L-tartrat, 
koenzym Q10, glukuronolakton, inositol, og taurin. Utkast til risikovurderinger ble 
gjennomgått og diskutert. 

Beslutning 
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Alle utkastene revideres i tråd med det som ble diskutert på møtet. Hvis det er mulig sendes 
reviderte utkast til faggruppeleder for innspill. Siste frist for å sende utkast som skal 
behandles på neste møte i faggruppen til sekretariatet er 17. august.  

6. Møtedatoer 

Høstens møtedatoer er 24. august og 20. oktober.  
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