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Agenda 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 

og kosmetikk 

Dato: 16.09.14, kl. 10.00-16.00 

Sted: Hos VKM i Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, møterom 2. etasje 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

1 Velkommen, fravær, 

habilitet og godtgjøring 

Kort presentasjon av medlemmene i faggruppen (ikke alle var 

tilstede på forrige møte) 

 

2 Godkjenning av møte-

innkallelse og 

dagsorden 

Agenda og møteinnkalling 14-401-

3 

3 Saker fra møte i 

hovedkomiteen 

Kort orientering fra forrige møte i hovedkomiteen 16. juni 2014 

(faggruppeleder) 

 

4 Saker som skal 

behandles på møtet  

Søtstoffer. Faggruppens risikovurdering av søtstoffene 

aspartam, acesulfam K, sukralose og konserveringsmiddelet 

benzosyre som ble ferdigstilt og publisert i desember 2013 må 

revideres. Kort orientering om vurderingen som ble gjort, hva 

som skal revideres, og forslag til fremdriftsplan og fordeling av 

arbeidet som skal gjøres for å ferdigstille den reviderte 

vurderingen. 

Andre stoffer fase 1. «Andre stoffer» er stoffer som har en 

ernæringsmessig eller fysiologisk effekt, og som ikke er 

vitaminer og mineraler. «Andre stoffer» tilsettes i hovedsak til 

kosttilskudd, men også i stor grad til sportsprodukter, 

energidrikker og andre næringsmidler for at de skal ha en 

positiv helseeffekt hos personen som inntar dem. Mattilsynet 

har bedt VKMs sekretariat om å utarbeide en oversikt over 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

risikovurderinger som er gjort av andre stoffer. Det er 

utarbeidet et utkast til en slik oversikt. Kort orientering om 

rapporten.  

Andre stoffer fase 2. Det orienteres om hva som er målet for 

arbeidet med fase 2, deretter arbeider faggruppen med hvordan 

denne oppgaven kan løses, og det legges en plan for arbeidet 

frem til neste møte i faggruppen.  

8 Møter o.a. av felles 

interesse 

Orientering om EFSA nettverk hvor faggruppemedlemmer er 

med og hva de jobber med. 

 

9 Nytt fra sekretariatet Kommunikasjon  

Prosjektarbeid  

Ny mal og universell utforming  

Orientering om bruk av VKMs risikovurdering av kaliumklorid 

som salterstatter og hva som skjer videre 

Selvinitiering av saker 

 

 

 

 

10 Eventuelt   

11 Nye møtedatoer Husk å ta med kalender  
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