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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 03.11.17, kl. 09.00-15.00 

Sted: Hos VKM, Sandakerveien 24, 1. etasje 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Trine Husøy, Jens 

Rohloff, Trude Wicklund. Forfall: Ragna Bogen Hetland. 

Fra Mattilsynet: Julie Håland (deler av møtet) 

Fra sekretariatet til VKM: Gro Haarklou Mathisen 

1. Konstituering av møtet  

Faggruppens leder ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, 

aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Medlemmene fikk muntlig forespørsel 

om habilitet. Det var et medlem som hadde et spørsmål vedrørende egen habilitet. Dette ble 

derfor sendt til vurdering, og resultatet var at det ble vurdert til å ikke være et 

habiblitetsproblem.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll 

fra forrige møte 

Innkallelse, dagsorden for møtet og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.  

3. Referat fra møte i Hovedkomiteen 6. oktober 

Faggruppeleder refererte fra møtet. Saker som ble behandlet var: 

• Terminologi som brukes i konklusjoner i risikovurderinger, hvordan kan vi i større 

grad harmonisere denne. Det ble foreslått å lage en mal for hvilke momenter 

sammendrag til risikovurderinger bør inneholde. 

• Forfatterskap og registrering av risikovurderinger i Cristin, forslag til ny rutine ble 

presentert og diskutert.  
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• Mulig selvinitiering om mikroplast. Det ble diskutert om det behov for dette og hva 

skal den eventuelt skal fokusere på.  

• Risikovurdering av utsetting av stokkender for jakt ble presentert. 

• Evaluering av risikovurderingen av radioaktivitet i mat ble presentert. 

4. Nytt fra sekretariatet 

Vitenskapskomiteen oppnevnes for en 4-års periode. Sittende komite er oppnevnt for 

perioden 2014-2018. Det skal arbeides med å få ut informasjon til aktuelle fagmiljøer i 

januar og februar.  

Klima- og miljødepartementet (KLD) har besluttet at VKM får miljøoppdragene på permanent 

basis. 

5. Saker 

Faggruppen arbeider med tre prosjekter 

• Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre 

• Risikovurdering av BHT 

• Nytte-risikovurdering av solkrem  

Fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet glycyrrhizinsyre 

Siden forrige møte er det gjort litteratursøk, og det jobbes nå med å filtrere dette. Det var 

569 treff. 

Beslutning 

Faggruppen jobber videre med å filtrere litteraturen. Videre tidsplan legges når det er klart 

hvor mye litteratur som skal med.  

Arbeidet skal publiseres før sommeren 2018. 

Risikovurdering av BHT 

Siden forrige møte er det gjort litteratursøk, og det jobbes nå med å filtrere dette. Det var i 

overkant av 3000 treff. 

Beslutning 

Faggruppen jobber videre med protokollen, og deretter starter arbeidet med selve 

vurderingen. 
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Nytte-risikovurdering av solkrem – utarbeidelse av en protokoll 

Prosjektet, som er en selvinitiering, er i oppstartsfasen. Faggruppen arbeider med å legge 

rammene for dette oppdraget. Målet er å utarbeide en protokoll for en slik nytte-risiko 

vurdering. 

Beslutning 

Faggruppen jobber videre med protokollen  

6. Møter o.a. av felles interesse 

Faggruppeleder refererte fra European Food Safety Authority - Evidence Based Toxicology 

Collaboration (EFSA-EBTC) kollokvium i Lisboa 25.-26. oktober. 

7. Møtedatoer for 2017 

Neste møte er 18. desember. Om det er behov for dette møtet avklares senest 14 dager før. 

Når dette er klart sendes doodle for første møte i 2018 ut. 
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