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

Dato: 14.01.2019, kl. 09-15 

Tilstede 
Fra faggruppen: Trine Husøy (møteleder), Ellen Bruzell, Monica Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold, 
Berit Granum, Josef Rasinger, Jens Rohloff, Camilla Svendsen. Forfall: Elise Pran 
Fra Mattilsynet: Rønnaug Aarflot Fagerli og Charlotte Holkov 
Fra sekretariatet: Inger Therese Laugsand Lillegaard (fra kl 12) og Gro Haarklou Mathisen  

 

Sak 1 Forespørsel om habilitet 

Ingen meldte inn eventuelle problemer med habilitet. 

 

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Dette ble godkjent uten noen innspill 

 

Sak 3 Saker som behandles på møtet 

Risikovurdering av energidrikk 

Utkastet til risikovurdering ble gjennomgått og grundig diskutert.  

Vedtak 
Det revideres etter innspillene fra møtet, og et av kapitlene sendes så ut til kommentering. 
Når dette så er revidert ut i fra innspillene er vurderingen godkjent av faggruppen. 
Vurderingen publiseres den 1. februar, og sendes til Mattilsynet på sperrefrist en uke før 
dette. 

Overvåkning av fremmedstoffer – forslag til stoffer fra FG4 
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De stoffene medlemmer i faggruppen hadde foreslått var samlet på en oversikt og denne ble 
diskutert. Det ble besluttet hvilke endringer som skulle gjøres før listen fra faggruppen er 
klar. 

Sak 4 Nytt fra sekretariatet 

Det ble orientert om status for utlysningen av stillingen som direktør for VKM. 

 

Sak 5 Informasjon fra aktuelle møter 

Denne saken utgikk. 

 

Sak 6 Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt. 

 

Sak 7 Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen er mandag 18. mars kl 9-15. 
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