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Referat 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 05.12.2018, kl. 09-15 

Sted: Hos VKM.  

Til stede: 

Fra faggruppen: Ellen Bruzell, Monica Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold, Berit Granum, 

Trine Husøy (møteleder), Camilla Svendsen 

Fra Mattilsynet: Rønnaug Aarflot og Charlotte Holkov 

Fra sekretariatet: Inger Therese Lillegaard (sak 4) og Gro Mathisen 

Forfall: Josef Rasinger, Jens Rohloff 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. Saker fra siste møte i Hovedkomiteen 

Det ble referert fra hovedkomiteens møte 4. desember. På agendaen sto blant annet nytt 

oppdrag om nytte- og risikovurdering av fisk. Andre saker som var på agendaen, og som 

faggruppen er orientert om tidligere, var overvåkning av fremmedstoffer i mat, VKMs 

vurdering av mikroplast, VKMs oppdrag «Genomredigerte organismer – mulige konsekvenser 

for mattrygghet og biologisk mangfold» og VKMs oppdrag «Plantevernmiddelrester i 

genmodifiserte planter». 

3. Saker 

Risikovurdering av energidrikk. 
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Det var sendt ut et utkast i forkant av møtet og dette ble diskutert. Alle spørsmål ble avklaret 

og utkastet revideres etter det som ble besluttet på møtet. Revidert utkast sendes til referee 

den 13. desember. 

Overvåkning av fremmedstoffer 

VKM skal utarbeide en oversikt over hvilke fremmedstoffer/stoffgrupper i mat som kan 

utgjøre en potensiell helserisiko, med en faglig begrunnelse for hvert enkelt 

stoff/stoffgruppe. Fremmedstoffene skal vurderes ut fra potensiell helserisiko, på bakgrunn 

av stoffets iboende farlighet (toksisitet) og hvor mye det antas at ulike befolkningsgrupper 

får i seg av stoffet via maten (eksponering), dersom dette er kjent. Oversikten skal basere 

seg på VKM-medlemmers ekspertvurdering. 

Fremmedstoffer som Mattilsynet ønsker skal inngå i VKMs vurdering  

• Tilsetningsstoffer og aroma  

• Stoffer som brukes ved produksjon av matkontaktmaterialer 

• Miljøgifter og andre forurensende stoffer 

• Prosessfremkalte stoffer 

• Naturlige gifter  

Fremmedstoffer som ikke skal inngå i VKMs vurdering er rester av plantevernmidler og rester 

av legemidler. 

Listen med stoffer utarbeides ut ifra innspill fra medlemmene i Hovedkomiteen og 

medlemmene i faggruppene 4, 5 og 6. For hvert stoff må det forklares hvorfor man mener at 

dette må med på listen (på bakgrunn av stoffets toksisitet, befolkningens eksponering, eller 

manglende kunnskap om toksisitet eller forekomst i mat). 

Medlemmer i faggruppe 4 ble oppfordret til å sende forslag til stoffer som bør være med på 

denne listen, men en forklaring på hvorfor man mener at dette bør med. Frist for å sende til 

forslag til Gro er den 7. januar. Alle innspillene samles i en oversikt og denne diskuteres på 

faggruppens neste møte (14. januar). 

4. Status for øvrige saker i faggruppen 

Protokoll for nytte-risikovurdering av solkrem – kort orientering 

Protokollen og høringsinnspillene er nå publisert. 

Risikovurdering av BHT – orientering 

Utkast til vurdering planlegges diskutert i faggruppen på møtet 14. januar. 
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5. Nytt fra sekretariatet 

Stillingen som direktør for VKM er nå utlyst. 

6. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

7. Nye møtedatoer 

Det neste møtet i faggruppen er 14. januar. Det sendes ut doodle for ny møtedato. 

 


