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Referat 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 22.10.2018, kl. 09-15 

Sted: Hos VKM.  

Til stede: 

Fra faggruppen: Ellen Bruzell, Monica Carlsen, Berit Granum, Trine Husøy (møteleder), Josef 

Rasinger, Jens Rohloff, Camilla Svendsen 

Fra Mattilsynet: Rønnaug Aarflot og Charlotte Holkov 

Fra sekretariatet: Ingrid Høie (deler av sak 5), Inger Therese Lillegaard (sak 5) og Gro 

Mathisen 

Forfall: Tove Gulbrandsen og Elise Pran 

 

1. Velkommen  

Faggruppens leder ønsket velkommen. Det ble spurt om medlemmenes habilitet i forhold til 

sakene som sto på agendaen, men ingen hadde noe å melde. 

2. Presentasjonsrunde 

Alle presenterte seg, siden ikke alle var tilstede på oppstartsmøtet. 

3. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Ingen hadde innsigelser til møteinnkallelsen eller dagsordenen. 

4. Fra hovedkomiteen 

Faggruppens nestleder refererte fra siste møte i hovedkomiteen (17. oktober). På agendaen 

sto habilitet, VKMs strategi og hovedkomiteens rolle/arbeid i den kommende perioden. Saker 

som to på agendaen var et nytt oppdrag fra Mattilsynet om overvåkning av fremmedstoffer i 
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mat, VKMs vurdering av mikroplast, VKMs oppdrag «Genomredigerte organismer – mulige 

konsekvenser for mattrygghet og biologisk mangfold» og VKMs oppdrag 

«Plantevernmiddelrester i genmodifiserte planter».  

 

5. Risikovurdering av energidrikk 

Arbeidet er i gang for fullt, men litteratursøk er ennå ikke gjort og vi har ennå ikke alle 

dataene som skal vurderes for bruk i eksponeringsberegningene. 

Utkastet til protokoll for risikovurderingen ble gjennomgått. Den ble godkjent for publisering 

etter at den er revidert etter innspillene som kom opp på møtet. 

Det ble foreslått to eksterne referee-personer. 

Det ble lagt en tidsplan for arbeidet og alle oppgaver ble fordelt. 

Arbeidet fortsetter i prosjektgruppen, og et fullstendig utkast skal være klart til gjennomgang 

på neste møte i faggruppen. 

6. Øvrige saker i faggruppen 
 Protokoll for nytte-risikovurdering av solkrem 

Faggruppen har utarbeidet en protokoll for en nytte-risikovurdering av solkrem som var på 

offentlig høring frem til 15. september. Det er utarbeidet svar til høringsinnspillene, og 

protokollen er nå klar for publisering. 

 Risikovurdering av BHT 

Dette er et oppdrag som ble startet i forrige faggruppe, og prosjektgruppen er kommet 

ganske langt med dette arbeidet. På grunn av at arbeidet med å vurdere energidrikk er 

prioritert så settes ikke denne saken på agendaen for faggruppen før over nyttår. 

 

7. Nytt fra sekretariatet 

Det er mulig å søke VKM om å få dekket deltagelse på nyttige kurs/konferanser. 

Hvis det kommer en ny runde med «Better Training for Safer Food» kurs (EU kurs i 

risikovurderingsmetodikk), så blir medlemmene informert om at det kan være mulig å få 

delta på disse. 
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8. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

9. Nye møtedatoer 

De neste møtene i faggruppen er 5. desember og 14. januar. 

 


