
 

 

Protokoll 

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

Dato: 21.11.14, kl. 09.00-15.00 
Sted: Hos VKM i Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, møterom 1. etasje 
Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Bente Brokstad 
Herlofson, Trine Husøy, Ragna Bogen Hetland, Jens Rohloff, Trude Wicklund 

Fra Mattilsynet: Rune Jemtland (tilstede under behandling av søtstoffer) 

Fra sekretariatet til VKM:  
Gro Haarklou Mathisen, Inger Therese Laugsand Lillegaard var tilstede under «nytt fra sekretariatet» 

1. Konstituering av møtet  

Faggruppens leder ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for tilsetningsstoffer, 
aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Innkallelse og dagsorden for møtet ble 
godkjent uten endringer. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen 
erklærte å ha interesser som kan påvirke habiliteten i forhold til hva som skulle behandles på 
møtet. 

2. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Det ble referert fra forrige møte i Hovedkomiteen (24. oktober 2014). 

3. Saker som behandles på møtet  

Søtstoffer 

Faggruppens risikovurdering av søtstoffene aspartam, acesulfam K, sukralose og 
konserveringsmiddelet benzosyre som ble ferdigstilt og publisert i desember 2013 må 
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revideres. Det var sendt ut et forslag til revidert risikovurdering i forkant av møtet og dette 
ble sluttbehandlet. 

Beslutning 

Risikovurderingen revideres ut i fra innspillene og sendes så til Mattilsynet på sperrefrist 
mandag 24. november. Risikovurderingen publiseres fredag den 28. november. 

«Andre stoffer»  

«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. Det finnes ikke spesifikt regelverk for 
tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, verken i Norge eller på EU-nivå. Mattilsynet 
ønsker derfor å utarbeide en nasjonal regulering.  

I første del av oppdraget ber Mattilsynet VKMs sekretariat om å utarbeide en oversikt over 
risikovurderinger som er gjort av «andre stoffer» som er på det norske markedet, og de har 
sendt en liste med 95 stoffer til VKM. Utkast til rapport var sendt ut til faggruppen i forkant 
av møtet. Faggruppen kom med innspill til denne. 

Beslutning 

Rapporten revideres ut i fra faggruppens innspill.   

Videre i oppdraget om «andre stoffer» ber Mattilsynet VKM om å risikovurdere alle «andre 
stoffer» som er på det norske markedet ut i fra oppgitt bruksdose for hvert stoff. Stoffene 
som de ønsker at VKM skal vurdere trygg bruk av vil i hovedsak falle inn under Faggruppe 4 
og Faggruppe 7, samt eventuelt Faggruppe 1 (probiotika). 

Faggruppene 4 og 7 skal i samarbeid utforme et veiledende dokument for gjennomføring av 
disse risikovurderingene. Et utkast ble sendt ut i forkant av møtet, og faggruppen diskuterte 
dette.  

Beslutning  

Utkastet til veiledende dokumentet revideres ut i fra innspillene. Faggruppe 7 får det 
reviderte dokumentet slik at de kan komme med innspill til dette. Lederne for faggruppene 4 
og 7 møtes så for å diskutere dette videre. Hovedkomiteen skal behandle det veiledende 
dokumentet den 12. desember.  
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4. Møter og annet av felles interesse 

Referat fra kurset «Chemical - Risk Assessment» hvor to fra faggruppen deltok. Kurset ble 
arrangert av TrainSaferFood (etter initiativ fra EU kommisjonen), og ble holdt i Lisboa 10.-
14. november. 

Referat fra kurset “Safety and Risks of Engineered Nanomaterials” hvor en fra faggruppen 
deltok. Kurset ble arrangert av NIVA (en nordisk institusjon for videreutdanning innenfor 
arbeidsmiljøområdet) som er underlagt Nordisk Ministerråd, og det ble holdt i København 
10.-12. november. 

Referat fra et møte i EFSA sitt nano-nettverk (Network for Risk Assessment of 
Naotechnologies in Food and Feed) hvor en fra faggruppen er med. 

Referat fra et møte i EFSA sitt FIP (Food Ingredients and Packaging) nettverk for 
matkontaktmaterialer som ikke er plast hvor en fra faggruppen er med. 

Referat fra konferansen «Botanicals in food. State of the art: risk assessment and 
regulation», hvor en fra faggruppen samt to fra sekretariatet deltok. Konferansen ble 
arrangert i et samarbeid mellom the National Food Institute ved Technical University of 
Denmark, the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health & Safety 
(ANSES), the Federal Institute for Risk Assessment (BfR) in Germany. Konferansen ble holdt 
ved Danmarks tekniske universitet 19.-20. november. 

 

5. Nytt fra sekretariatet 

Det ble gitt en kort orientering fra seminaret “Uncertainty in Risk Assessment” som ble 
arranger av Evira (Finnish Food Safety Authority). 

Det ble gitt en kort orientering fra et møte i EFSA sin arbeidsgruppe på enzymer.  

Det ble orientert om at faggruppen har anledning til å selvinitiere saker, og det var en kort 
diskusjon rundt aktuelle temaer. 

Det ble orientert om at BfR arrangerer konferansen “Aluminium in Everyday Life” 26.-27. 
november, og at hele forumet streames live over internett. Lenke til streamingen vil bli lagt 
ut på BfRs hjemmesider kort tid før forumet. 
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6. Nye møtedatoer 

Første møtedato i 2015 er 4. februar. Det sendes ut doodle med forslag til datoer for flere 
møter våren 2015. Datoene fastsettes så snart alle har svart på disse. 
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