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Protokoll
Fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Dato: 17.09.13, kl.10.00 - 15.00
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 2. etg.
Møteleder: Inger-Lise Steffensen

Deltakere:
Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk
Inger-Lise Steffensen (møteleder), Knut Helkås Dahl, Berit Granum, Ragna Bogen Hetland,
Trine Husøy og Jan Erik Paulsen.
Forfall:
Jan Alexander, Mona-Lise Binderup og Vibeke Thrane
Fra Mattilsynet:
Ingrid Stavenes Andersen, Rune Jemtland, Grimur Olafsson og Hans Jørgen Talberg
Fra sekretariatet til VKM:
Inger Therese Laugsand Lillegaard og Gro Haarklou Mathisen (ref.)

1

Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring

Faggruppens leder, Inger-Lise Steffensen, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4).
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

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Innkallelse og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Protokoll fra forrige møte i
Faggruppen ble godkjent.

3

Saker fra møtet i Hovedkomiteen

Neste møte i VKMs Hovedkomite holdes 19. september 2013.

4

Saker som behandles på møtet

Helsemessig vurdering av søtstoff i drikke- og matvarer – mulig ny bestilling
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Mattilsynet har sendt over et utkast til bestilling med tittelen «Bestilling av oppdatering av
risikokarakterisering av intense søtstoffer (og benzosyre?) i drikkevarer». Mattilsynet ønsker
at VKM skal beregne inntak av acesulfam K, aspartam, sukralose og eventuelt benzosyre for
2-åringer og voksne, og at beregnet inntak skal vurderes opp mot ADI. Det er ikke kommet
nye kostholdsdata for 4-åringer, 9-åringer og 13-åringer siden VKMs rapport fra 2007, det
blir derfor ikke gjort noen vurdering for disse aldersgruppene. Arbeidet har svært kort frist.
Mattilsynet ønsker å få denne rapporten innen utgangen av 2013. Før faggruppen setter ned en
arbeidsgruppe for dette arbeidet må de å vite om Mattilsynet i tillegg til det ovennevnte
ønsker at VKM også skal komme med helsemessig vurdering av tilsatt søtstoff i drikke- og
matvarer. Bestillingen fra Mattilsynet vil i så fall bestå av en del om skal være ferdig innen
utgangen av 2013 og en del som har en senere frist for ferdigstillelse.
Vedtak
Mattilsynet avklarer hva bestillingen skal omfatte innen 1. oktober for at faggruppen skal
kunne sette ned en arbeidsgruppe. Hvis dette ikke er klart til denne fristen vil ikke faggruppen
rekke å utføre arbeidet innenfor det tidsrommet Mattilsynet ønsker at det skal gjøres.
Mattilsynet må sende en oversikt over innholdet av forskjellige søtstoffer i de produktene som
skal brukes ved eksponeringsberegningen til VKM innen 15. oktober for at arbeidet skal
kunne ferdigstilles innenfor den gitte fristen.
Vitamin A – lokaltoksiske virkninger (13/405-1)
Forslag til disposisjon og et tekstutkast til risikovurderingen ble gjennomgått, og det kom
kommentarer og innspill fra medlemmer i faggruppen og representanter fra Mattilsynet. Det
ble også lagt en tidsplan for det resterende arbeidet.
Vedtak
De som har jobbet med denne risikovurderingen fortsetter arbeidet. Et nytt utkast skal være
ferdig til utsendelse til alle i Faggruppen i uke 43. Alle skal lese igjennom dette utkastet og
sende kommentarer og forslag til endringer til forfatterne av utkastet slik at disse rekker å gå
igjennom alle innspillene før neste møte i Faggruppen. Risikovurderingen ferdigstilles i løpet
av 2013.
Risiko- og nyttevurdering av salterstatteren kaliumklorid i produksjon av matvarer (12/703)
Et utkast til tekst ble gjennomgått. Det var uklart om Faggruppens arbeid i denne saken skal
bli en egen rapport eller om den skal være en del av en større rapport som utarbeides i
samarbeid med Faggruppe 7. Det er også uklart hvor detaljert arbeidet skal være. Videre
diskusjoner i Faggruppe 4 og 7 er nødvendig for å avklare dette nærmere.
Vedtak
Faggruppe 4 arbeider videre med denne saken, og samarbeid med Faggruppe 7 avklares.
SCCS’s notes of guidance for the testing of cosmetic substances and their safety evaluation
Faggruppen og representanter fra Mattilsynet diskuterte beregning av eksponering for
kosmetikk i de tilfellene hvor det skal gjøres en samlet eksponeringsberegning fra mat og
kosmetikk. Faggruppen ønsker at den måten dette gjøres på skal endres. Mattilsynet
informerte om at beregning av totaleksponering fra flere ulike kilder og eksponeringsveier er
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et tema de har fokus på, og de har søkt Nordisk Råd om finansiering til å arrangere et møte
om dette temaet.
Faggruppen spurte om det kan komme søknader om godkjenning av enkeltstoffer i kosmetikk
til VKM fra norske kosmetikk-produsenter. Mattilsynet informerte om at slike søknader vil gå
til EU.
Vedtak
Neste gang Faggruppen får en bestilling hvor det er behov for å se på totaleksponering for en
gitt forbindelse via mat og kosmetikk ønsker Faggruppen å avvike fra SCCS guidelines for å
gjøre eksponeringsberegningene mer realistiske. En fremgangsmåte som vil gi mer realistiske
eksponeringsberegninger er å bruke mean/median-verdier heller enn 95-persentilen gjentatte
ganger ved beregning av eksponering fra kosmetikk.

5

Status for øvrige saker i faggruppen

Nytte-risikovurdering av morsmelk (10/003), orientering om hvor langt arbeidet er kommet.

6

Møter og annet av felles interesse

Tilbakemeldingen fra medlemmet av Faggruppen som deltok på møtet «Nanomaterials and
possible adverse health effects» var at dette møtet, som skulle oppsummere to dagers
workshop, ga lite konkret utbytte.

7

Nytt fra sekretariatet

Det ble informert om at VKM skal delta på Forskningstorget i Oslo 20. og 21. september, og
at temaene VKM stiller med er «Hvor mye energidrikk er det trygt å drikke?», «Kan gravide
spise sushi?» og «Fisk og annen sjømat».
VKMs planer for 10-års jubileet neste år ble presentert. Faggruppemedlemmer som har
ideer/innspill til temaer og/eller foredragsholdere til jubileumskonferansen eller ønske om å
bidra i programkomiteen ble oppfordret til å gi beskjed til faggruppens koordinator via e-post.

8

Eventuelt

Det ble meldt en sak til eventuelt, og det var hvilke retningslinjer som skal følges når det
gjelder forfatterskap i VKMs risikovurderinger. Dette gjelder både de originale
risikovurderingene og evt. abstracts, postere og artikler basert på disse. Det er behov for
retningslinjer for dette, siden det nå praktiseres forskjellig. Hvem kan skrive abstracts, postere
og artikler basert på risikovurderingene, hvem skal stå som forfattere, hva er grunnlaget for
forfatter-rekkefølgen, og hvem skal godkjenne arbeidene. Dette meldes som sak til
Hovedkomiteen.

9

Nye møtedatoer

Nye møtedatoer er fredag 1. november og torsdag 5. desember.
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