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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 15.12.14, kl. 09.00-15.00 

Sted: Hos VKM i Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, møterom 2. 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: Para Ghildyal og Svanhild Vaskinn (tilstede under behandling av «andre stoffer») 

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). 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 de to forrige møtene i Hovedkomiteen (1. og 12. desember 2014). 

3. Saker som behandles på møtet  

Usikkerhet ved bruk av individuelle artikler ved risikovurdering 

Det ble gitt et kort referat fra artikkelen “The Problem of Biased Data and Potential Solutions 

for Health and Environmental Assessments” (Human and Ecological Risk Assessment: An 
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International Journal, accepted author version posted online: 15 Oct 2014), og så ble ulike 

momenter fra artikkelen diskutert. 

Konserveringsmidler (erstatningsstoffer for parabener) 

Det ble informert om et mulig nytt oppdrag fra Mattilsynet om konserveringsmidler i 

kosmetikk og tatoveringsprodukter. 

«Andre stoffer» fase 2 

«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 fase 2 av dette oppdraget utarbeider faggruppene 4 og 7 et internt veiledende dokument 

for gjennomføring av disse risikovurderingene. Et utkast ble sendt ut i forkant av møtet, og 

faggruppen diskuterte dette.  

Beslutning  

Det er ikke behov for ytterligere revisjon av det veiledende dokumentet før arbeidet med 

risikovurderingene starter opp. Det veiledende dokumentet er et «levende» internt dokument 

som vil bli revidert fortløpende ved behov. Hovedkomiteen skal behandle det veiledende 

dokumentet den 27. februar.  

«Andre stoffer» fase 3 

Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere «andre stoffer» på det norske markedet ut i fra 

oppgitte bruksdoser.  

Beslutning 

Faggruppen starter opp arbeidet med å risikovurdere L-karnitin, L-karnitin-L-tartrat, kolin, 

koenzym Q10, glukuronolakton, inositol, fosfatidylkolin, lecithin og taurin.  
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4. Møter og annet av felles interesse 

Referat fra konferansen “Plastics & Paper in Contact with Foodstuffs 2014” 2.-5. desember i 

Tyskland hvor en fra faggruppen deltok, har blitt sendt faggruppen 

5. Nytt fra sekretariatet 

Det ble gitt en kort orientering om arbeidet med VKMs strategi for perioden 2015-2018. 

Det ble gitt en kort orientering om utarbeidelse av aktivitetsplan for faggruppen for 2015.  

6. Nye møtedatoer 

Det er fastsatt 4 nye møtedatoer for faggruppen, disse er 4. februar, 18. mars, 22. april og 

10. juni. 

 


