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Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og
kosmetikk i VKM, torsdag 10. desember 2009 kl. 10.00-15.30

Deltakere
Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk:
Jan Alexander (møteleder), Mona-Lise Binderup, Knut Helkås Dahl, Ragna Bogen Hetland,
Trine Husøy, Jan Erik Paulsen (fram til kl 13.00), Tore Sanner, Inger-Lise Steffensen og
Vibeke Thrane
Fra sekretariatet til VKM:
Tor Øystein Fotland (Ref.)
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1

Velkommen, registrering av eventuelle fravær, habilitet, CV og godtgjøring

Leder for faggruppen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet i faggruppen for
tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Ingen erklærte å ha
interesser som kan påvirke habiliteten i forhold til hva som skulle behandles på møtet.
2

Godkjenning av dagsorden

Innkallelse og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Protokollen fra forrige møte i
Faggruppe 4, den 15. oktober 2009, ble raskt gjennomgått uten forslag til endringer.
3

Saker fra møtet i Hovedkomiteen

Faggruppens nestleder orienterte fra Hovedkomiteens møte, som ble avholdt den 3. desember
2009. Innledningsvis på møtet ble det gitt en presentasjon av nye resultater og status for
kostholdsundersøkelsene Småbarnskost og Norkost 3. Videre ble det orientert om status for
det pågående arbeidet med marine oljer. Av administrative saker diskuterte Hovedkomiteen et
utkast til VKMs kommunikasjonsstrategi, rutiner for å videreformidle kunnskapsbehov i
risikovurderingene og VKMs årsplan for 2010. Det ble også foreslått at VKM skal selvinitere
en risiko-nyttevurdering av morsmelk og en risikovurdering av soppgifter (fusarium) i korn.
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Saker som skal behandles på møtet

Aroma
Risikovurdering – inntak av kumarin hos den norske befolkningen (09/905)
Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere inntaket av kumarin hos den norske
befolkningen. Bakgrunnen for oppdraget er en liten undersøkelse av nivået av kumarin i noen
utvalgte produkter på det norske markedet. Kumarin er en naturlig bestanddel av kanel, og
mange andre planter, og finnes i varierende grad i forskjellige typer kanel. De to hovedtypene
kanel er Ceylonkanel og Cassiakanel. EFSA vurderte kumarin i 2004 og konkluderte da med
at stoffet ikke var gentoksisk, og et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 0,1 mg/kg kroppsvekt ble
fastsatt. Med bakgrunn i nye forskningsresultater revurderte EFSA kumarin i 2008. Den
tidligere fastsatte TDI-verdien ble opprettholdt, og EFSA konkluderte videre med at et inntak
3 ganger over TDI i 1-2 uker i strekk ikke vil medføre helsefare.
Mattilsynet ønsker at VKM vurderer om noen deler av den norske befolkningen har et inntak
av kumarin som vil representere en overskridelse av TDI. Siden forrige faggruppemøte har
arbeidsgruppen for kumarin hatt to møter, henholdsvis den 13. november og 4. desember.
Arbeidsgruppen ga en orientering om status for arbeidet, og et foreløpig utkast med tekst til
kapitlet ”Hazard identification and characterisation” ble diskutert i hele faggruppen.
Vedtak
Faggruppen kom med innspill til både innhold og struktur i det foreløpige utkastet til
vurdering. Arbeidsgruppen tar med seg de ulike innspillene til det videre arbeidet. En revidert
versjon av dokumentet skal fremlegges for diskusjon på neste faggruppemøte i februar.
Administrativt
Årsplan for VKMs faggruppe 4 i 2010 (09/026)
Årsplan for sekretariatet og VKM har blitt uarbeidet i 2008 og 2009, og det er tid for å starte
planleggingen av 2010. Det er ønskelig at årsplanen for 2010 skal være mer spisset mot de
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spesifikke aktivitetene Hovedkomiteen og faggruppene har tenkt å jobbe med i 2010 og at
man tar bort de felles generelle strategiene som i dag gjør årsplanen unødvendig lang.
Faggruppen hadde fått tilsendt to møtedokumenter om årsplanen for 2010 som ble diskutert
på møtet i Hovedkomiteen den 3. desember, og i tillegg faggruppens årsplan for 2009.
Vedtak
Faggruppen gikk gjennom årsplanen fra 2009 og kom med forslag til strategier som kan
slettes og nye aktiviteter som kan tilføyes for 2010. Sekretariatet fikk i oppdrag å oppdatere
årsplanen i tråd med innspillene som kom på møtet. Endelig forslag til årsplan legges frem på
neste møte i faggruppen og videresendes deretter til Hovedkomiteen. Et samlet dokument fra
alle faggruppene og Hovedkomiteen vil bli videreformidlet til ny komité etter 1. april som et
utgangspunkt for deres arbeid i 2010.
VKMs kommunikasjonsstrategi (09/024)
Det har i lengre tid vært et uttrykt ønske fra Hovedkomiteen om at VKM må bli mer synlig.
Et forslag til kommunikasjonsstrategi har derfor blitt utarbeidet og ble presentert på
Hovedkomiteens møte den 3. desember. Faggruppen hadde fått tilsendt tilsvarende
møtepapirer som Hovedkomiteen en uke tidligere, herunder saksfremlegg, selve
rapportutkastet og et dokument om rutiner for håndtering av mediehenvendelser. Sekretariatet
orienterte kort om de viktigste innspillene som kom fram på møtet i Hovedkomiteen.
Faggruppens medlemmer roste sekretariatets utkast til kommunikasjonsstrategi og ga uttrykk
for at det virket å være et solid og gjennomarbeidet dokument. Det ble påpekt at
internasjonale organisasjoner i større grad burde inkluderes som en målgruppe. Forslaget til
rutiner for håndtering av mediehenvendelser ble spesielt ansett å være et nyttig dokument.
Vedtak
Sekretariatets kommunikasjonsrådgiver innarbeider de innspill som kommer fram på
Hovedkomiteen og faggruppens møter, og et nytt utkast presenteres og vedtas på
Hovedkomiteens møte i mars 2010.
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Saker som har vært behandlet siden forrige møte

Ingen saker er ferdigbehandlet siden forrige møte i faggruppen.
4

Status i øvrige saker i faggruppen

Emballasje
Eksponeringsmodell for stoffer som migrerer fra matkontaktmaterialer (06/406)
Mattilsynet ønsker å få utført en vurdering av kritiske punkter i den eksponeringsmodellen
som benyttes ved omregning av TDI til spesifikk migrasjonsgrense (SML) i regelverket for
matkontaktmaterialer i plast. Spesielt ønskes det belyst om grenseverdiene sikrer trygg mat
for spesielt utsatte grupper av befolkningen, herunder at disse gruppene ikke utsettes for
migrasjon fra matkontaktmaterialer i mengder over TDI i en lengre periode. Noen sentrale
spørsmål som ønskes besvart i oppdraget er om det er behov for en egen omregningsfaktor for
barn ettersom de vil ha et høyere inntak per kg kroppsvekt enn voksne, og i hvilken grad
dagens næringsmiddelsimulanter kan ansees som gode nok sett i forhold til den reelle
eksponeringssituasjonen. Mattilsynet ønsker at VKM utarbeider konkrete forslag til
forbedringer i den grad det påpekes svakheter i dagens eksponeringsmodell.
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Vedtak
De ble kort orientert om at uttalelsen ”Evaluation of the EU exposure modell for migration
from food contact materials (FCM)” straks er ferdigstilt og vil bli oversendt på sperrefrist til
Mattilsynet. Planlagt offentliggjøring på VKMs nettsider er i løpet av uke 51.
5

Orientering fra ad hoc grupper/undergrupper eller lignende

Kosmetikk
Risikovurdering av bruk av klorheksidin i kosmetiske produkter (09/106)
Det pågår for øyeblikket et arbeid med å risikovurdere bruken av klorheksidin i kosmetiske
produkter i VKMs Faggruppe for hygiene og smittestoffer (FG 1). Arbeidet dreier seg om
resistensutvikling og er en oppfølgning av en tidligere vurdering av kvartærnære
ammoniumforbindelser. Mattilsynet har kontaktet sekretariatet for VKM for å høre om det
også burde gjennomføres en toksikologisk vurdering av klorheksidin. Bakgrunnen for denne
nye henvendelsen er at bruken av stoffet i kosmetikk ikke har vært vurdert på over 20 år. I
tillegg henviser Mattilsynet i et eget notat til at et grovt estimat av oral eksponering for
klorheksidin via munnskyllevann gir verdier som bør undersøkes nærmere.
Faggruppen har tidligere besluttet (jfr. protokoll fra faggruppemøtet 30. oktober 2008) at det
ikke synes nødvendig å gjennomføre en egen toksikologisk vurdering av klorheksidin. Dette
ble begrunnet i at stoffet er et godkjent legemiddel som er i utstrakt bruk, blant annet innenfor
helsesektoren og at det i den sammenheng har vært gjennom en toksikologisk vurdering.
Vedtak
Faggruppen oppfordret sekretariatet og en av faggruppens medlemmer til å se nærmere på
Mattilsynets notat og lete opp litt mer informasjon om problemstillingen, herunder opinion fra
EUs Scientific Committee on Cosmetology fra 1987. Sekretariatet holder kontakt med
Mattilsynet for å vurdere behovet for en eventuell bestilling nærmere.
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Orientering fra Mattilsynet

Status for planlagte bestillinger fra Mattilsynet
Sekretariatet orienterte kort om status for planlagte bestillinger fra Mattilsynet i 2010. I
forbindelse med kontaktmøtet mellom Mattilsynet og VKM den 4. desember henviste
Mattilsynet til at de ønsket å avvente EU-kommisjonens nye prioriteringer før de utarbeider
en endelig liste over planlagte bestillinger til VKM. Denne er ventet å foreligge i slutten av
februar 2010. Noen aktuelle problemstillinger ble likevel presentert av Mattilsynet på
Hovedkomitémøtet den 3. desember. For faggruppe 4 sin del vil det være aktuelt å bistå
Mattilsynet med risikovurderinger i forbindelse med ny praksis av legemiddelloven.
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Saker til hovedkomiteen

Faggruppen hadde ingen innspill til Hovedkomiteen på dette møtet.
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Møter o.a. av felles interesse

3rd Nano Safety for Success Dialogue: Building Trust in Nanotechnologies, Workshop,
Brussel, 3-4. november 2009
EU-kommisjonen (DG SANCO) avholdt sin årlige workshop om nanoteknologi “3rd Nano
Safety for Success Dialogue: Building Trust in Nanotechnologies, Workshop” i Brussel den 3-
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4. November 2009. Et av faggruppens medlemmer og faggruppens koordinator deltok på
konferansen og orienterte kort om de viktigste temaene som ble behandlet. Et referat fra møtet
er under utarbeidelse.
Kjemikaliedagene 2009, Oslo 10-11. november 2009
To av faggruppens medlemmer deltok på Norsk industris arrangement ”Kjemikaliedagene
2009” den 10-11. november 2009. Det ble gitt en kort orientering fra arrangementet på møtet.
Faggruppen hadde også fått tilsendt et referat fra konferansen.
EFSA National Experts Meeting on Aspartame, Porto 10-11. november 2009
EFSA arrangerte et felleseuropeisk møte med nasjonale eksperter på aspartam i Porto den 1011. november 2009. Møtet var en oppfølging av et innledende ekspertmøte om
problemstillingen i april 2009. Faggruppens koordinator representerte Norge på møtet og
orienterte kort om status for det pågående arbeidet. Et utkast til rapport fra arbeidet skal etter
planen oversendes til EFSA Advisory Forum i forbindelse med deres møte i februar 2010.
Konsensusmøte UV-stråling/hudkreft, Oslo 9. desember 2009
Kreftforeningen arrangerte den 9. desember 2009 sitt årlige konsensusmøtet om UVstråling/hudkreft. Et av faggruppens medlemmer og faggruppens koordinator deltok på dette
møtet og ga en kort orientering.
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Nytt fra sekretariatet

Rutiner for å videreformidle kunnskapsbehov
I følge årsplanen for 2009 til både Hovedkomiteen og sekretariatet skal VKM sørge for å
formidle forskningsbehov og kunnskapsmangler avdekket i risikovurderinger til relevante
interessenter. Hovedkomiteen begynte arbeidet med å diskutere hvordan dette best kan gjøres
på sitt møte den 3. desember. Faggruppen hadde fått tilsendt tilsvarende møtepapirer som ble
behandlet i Hovedkomiteen en uke tidligere, herunder utkast til rutiner og et aller første utkast
til rapport som samlet kunnskapsbehovene avdekket i 2009.
Sekretariatet orienterte om at det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide endelige
rutiner for hvordan dette skal gjennomføres i de ulike faggruppene, og faggruppene vil bli
bedt om å være mer bevisst på hvordan kunnskapsbehov skal omtales i risikovurderingene
fremover.
Reoppnevning av VKM for perioden 2010-2013
Sekretariatet minnet om at fristen for å søke som ekspert i VKM i perioden 2010-2013 er
fredag 15. januar 2010. Faggruppen ble oppfordret til å søke for en ny treårsperiode og til å
spre utlysningen til kollegaer og andre som kan egne seg som eksperter i VKM.
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Eventuelt
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Fastsettelse av nye møtedatoer
•
•

Mandag 1. februar 2010 (kl. 11.30 – 15.00)
Mandag 15. mars 2010
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