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

Dato: 05.09.2019, kl. 09-15 

Tilstede/forfall 
Faggruppen: Trine Husøy (møteleder), Ellen Bruzell, Tove Gulbrandsen Devold, Berit Granum, Jens 
Rohloff, Josef Rasinger og Camilla Svendsen. Forfall: Monica Carlsen, Elise Pran. 
Sekretariatet: Ingrid Høie, Jostein Starrfelt (sak 3), Inger Therese Laugsand Lillegaard (sak 3) og Gro 
Haarklou Mathisen. 
Mattilsynet: Rune Jemtland (under sak 3 – selvinitieringer) 

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 BHT 
Utkastet til risikovurdering ble nå gjennomgått og grundig diskutert.  

Vedtak: 
Utkastet revideres etter innspillene, sendes deretter ut til en siste gjennomlesning, og 
godkjennes av faggruppen. Risikovurdering publiseres i løpet av september. 
 
Selvinitieringer 
Faggruppen har tidligere sendt forespørsel til VKMs ledergruppe om å få sette i gang to nye 
prosjekter som faggruppen selv har utarbeidet mandatet til. Det ene er en nytte-
risikovurdering av solkrem. Det andre er å beregne totaleksponering for koffein fra mat, 
drikke og kosmetikk. Det ble informert om at det er godkjent av ledergruppen å starte opp 
begge disse prosjektene. 
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Vedtak: 
Det jobbes med planlegging av arbeidet i begge prosjektene denne høsten. For solkrem-
prosjektet så vil den publiserte protokollen bli revidert. For koffein-prosjektet blir det 
utarbeidet og publisert en protokoll. Selve arbeidet med å gjennomføre prosjektene startes 
opp i 2020. 

Sak 4 Nytt fra sekretariatet 

Det ble informert om at Mattilsynet har varslet et mulig oppdrag på perfluorerte organiske 
fluorstoffer (PFAS) i matkontaktmaterialer. 

Sak 5 Informasjon fra aktuelle møter 

Det ble informert om at faglig leder for risikovurderingen av energidrikker og koffein er 
invitert til å holde et innlegg om dette arbeidet ved The Icelandic Food and Veterinary 
Authority (MAST) denne høsten. 

Sak 6 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

Sak 7 Nye møtedatoer 

Det sendes ut en doodle for ny møtedato. 
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