
 

  

Agenda 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 
og kosmetikk 

Dato: 15.04.16, kl. 09.00-15.00 
Sted: Hos VKM, Pilestredet Park 7a, 4. etasje, møterom OSL PP7 V428 (12, KS) 
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 
 
16-
401-2 
16-
402-1 

3 Nytt fra sekretariatet Informasjon om «total diet study» fra BfR 

Informasjon om at det er publisert en rapport fra EFSA og WHO 
sin workshop om TTC 

  

 

4 Møter o.a. av felles 
interesse 

Trygg mat – vårt ansvar, arrangert av Forskningsrådet og 
Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri i samarbeid med 
Mattilsynet og Vitenskapskomiteen for mattrygghet. 
Tilbakemelding fra de som deltok. 

Rapport fra to EFSA-kurs hvor to av faggruppens medlemmer 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok 
nr. 

har deltatt 

5 Saker som skal 
behandles på møtet  

Andre stoffer fase 3 

Mattilsynet ber VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det 
norske markedet ut i fra oppgitte bruksdoser Det jobbes videre 
med andre stoffer faggruppen skal risikovurdere.  

Til møtet: 

Risikovurderinger av kurkumin, lykopen, piperin og ribose – 
utkast er sendt ut i forkant av møtet 

Risikovurdering av kollagen fra fiskeskinn – status 

Risikovurdering av isoflavoner – status og orientering om 
resultatet av litteratursøket.  

Videre tidsplan for alle stoffene 

Evaluering av arbeidet med andre stoffer frem til og med 
publisering 20. november – utkast er sendt ut i forkant av møtet 

15-404 

6 Intranett Kort info om status for bruk av det nye intranettet  

7 Nytt fra Mattilsynet Kort orientering om Mattilsynets arbeid med å regulere andre 
stoffer 

 

8 Møtedatoer våren 2016 Neste møte i faggruppen er 10. juni kl 9-15  

9 Eventuelt   
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