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Deltakere: 

Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk   

Inger-Lise Steffensen (møteleder), Berit Granum, Ragna Bogen Hetland, Trine Husøy, Jan 

Erik Paulsen 

 

Forfall:  

Jan Alexander, Mona-Lise Binderup, Knut Helkås Dahl og Vibeke Thrane 

  

Fra Mattilsynet, Seksjon nasjonale godkjenninger:  

Ingrid Stavenes Andersen, Rune Jemtland, Hans Jørgen Talberg  

 

Fra sekretariatet til VKM:  

Lars E Hanssen (direktør), Gro Haarklou Mathisen (Ref.) 

 

 

 

 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Faggruppens leder, Inger-Lise Steffensen, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for 

tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). 

 

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 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Innkallelse og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. 

 

Direktøren informerte om at Tore Sanner ikke ønsker å videreføre sitt arbeide i Faggruppen 

for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i den utvidede perioden (2013). 

Han har blitt takket av i en hyggelig lunsj med direktøren. Direktøren informerte også om at 

VKM ikke kan evaluere Mattilsynets egne risikoprofiler.  

 

 

3 Saker fra møtet i Hovedkomiteen 

VKMs Hovedkomité avholdt sitt forrige møte på Lysebu 16. – 17. januar 2013. Faggruppens 

leder refererte kort fra dette møtet, hvor saker som ble behandlet/presentert var Økologisk 

Protokoll 

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

Dato: 14.03.13, kl.10.00 - 15.00 

Sted:  Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 1. etg, møterom 110 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen  
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produksjon og økologisk produsert mat (11/007), Forskningsbehov avdekket i 2012 (13/004), 

Evaluering av kommunikasjon knyttet til publisering av risikovurdering av Furan, 

Kombinasjonseffekter (11/005), Myktoksiner i korn (10/004) samt Nytte- risikovurdering av 

morsmelk (10/003). I tillegg ble Norkost 3 presentert av Lene Forst Andersen.  

 

Ragna Bogen Hetland orienterte så om rapporten Uttalelse om VKMs rapport om 

kombinasjonseffekter fra 2008 (11/005). 

 

  

4 Saker som skal behandles på møtet 

 

Behandle innsigelser fra europeisk industrikonsortium til vitamin A vurderingen (13/403-1). 

Industrikonsortiet IKW (industriverband Körperpflege- und Waschmittel) sendte den 19. 

desember 2012 dokumentet Re: VKM «Risk assessment of Vitamin A (retinol and retinyl 

esters) in cosmetics» (13/403-1) til Mattilsynet. I dette dokumentet kommer de med en rekke 

innsigelser til VKMs Vitamin A risikovurdering (10-405-3 final). Faggruppen vil besvare 

innsigelsene fra industrien.  

 

På møtet gikk Faggruppe 4 grundig gjennom dokumentet fra industrien og diskuterte 

innsigelsene. Faggruppeleder hadde forberedt et utkast til punkter som må besvares. 

Faggruppen diskuterte disse og kom med konkrete forslag til besvarelsen. 

 

Vedtak 

Faggruppen vedtok at faggruppeleder fullfører et utkast til besvarelse ut i fra innspillene som 

kom frem på møtet. Utkastet sendes ut til alle medlemmene i Faggruppen og de andre 

medlemmene i arbeidsgruppen som skrev utkast til risikovurderingen av vitamin A. Siste frist 

for å sende kommentarer til utkastet er torsdag 4. april. Faggruppens svar på innsigelsene 

(13/404-1) skal ferdigstilles og publiseres fortrinnsvis den 5. april, senest 8. april.   

 

 

Utkast til ny bestilling – vitamin A 

Mattilsynet har sendt et utkast til ny bestilling – vitamin A (13.02.13) til VKM. Med 

utgangspunkt i dette dokumentet diskuterte Mattilsynet en ny bestilling hvor faggruppen får i 

oppdrag å vurdere nærmere de lokale effektene av vitamin A (retinol og retinyl estere) på 

huden, med hovedfokus på irriterende effekt av stoffene. Det ble bestemt at faggruppen først 

skal sjekke om det er noen ny publisert åpen litteratur siden forrige vurdering, evt. at 

faggruppen får tilgang til litteratur fra industrien som ikke er publisert.  

 

Vedtak 

 

Mattilsynet ferdigstiller ny bestilling om irriterende effekter av vitamin A og sender så denne 

til VKM så snart som mulig. I tillegg sender Mattilsynet over det de har av tilgjengelige data 

fra industrien. Hvis det viser seg å være tilstrekkelig ny litteratur tilgjengelig til at faggruppen 

kan gjøre en ny risikovurdering ble en prosjektgruppe bestående av Ragna Bogen Hetland, 

Berit Granum og Jan Erik Paulsen oppnevnt til arbeide med å lage et utkast til 

risikovurdering. 

 

Evt. andre nye bestillinger fra Mattilsynet 
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Mattilsynet har tidligere informert om at de er interessert i å bestille risikovurderinger av blant 

annet innholdsstoffer i tatoveringsforbindelser og erstatningsstoffer for parabener. Mattilsynet 

informerte om at de ikke sender andre bestillinger til Faggruppe 4 før sommeren enn den nye 

vitamin A-bestillingen, men at de håper på å være klare med nye bestillinger til høsten. 

 

 

5 Status for øvrige saker i faggruppen 

Risikovurdering av inntaket av aluminium i den norske befolkningen (11/504) 

Leder av faggruppen orienterte kort om status for arbeidet og at rapporten er nesten klar for 

publisering. I den anledning ble viktigheten av å dokumentere litteratursøk tatt opp, og at det 

er vedtatt i Hovedkomiteen at dette alltid skal være med i risikovurderingene til VKM. 

Faggruppen starter med dette ved nye risikovurderinger.  

 

Risiko- og nyttevurdering av salterstatteren kaliumklorid i produksjon av matvarer (12/703) 

Leder av faggruppen orienterte om at det er mange uklarheter som må avklares før arbeidet 

kan starte opp. Det har vært avholdt et møte med Mattilsynet med deltagere fra Faggruppe 4 

og 7, hvor disse uklarhetene ble påpekt. Mattilsynet skal komme tilbake med svar på 

spørsmålene. 

 

Nytte-risikovurdering av morsmelk 

Faggruppelederen orienterte om status for dette arbeidet og informerte om at hun har bidratt 

på vegne av Faggruppe 4 med å skrive tekst om materialer og evt. kontaminanter i tåteflasker 

og tåtesmokker og prosessfremkalte stoffer i morsmelkerstatning. 

 

  

6 Orientering fra Mattilsynet 

Mattilsynet ønsker en ny vurdering av vitamin A med fokus på irriterende egenskaper. De 

sender over bestilling samt det de har av tilgjengelige dokumenter fra industrien (se ovenfor). 

 

Mattilsynet sender ingen andre bestillinger til faggruppen før til høsten. 

 

Det ble orientert om at Ingrid Stavenes Andersen var ansatt med tanke på å overlappe innen 

kosmetikkområdet med Hans Jørgen Thalberg til han går av med pensjon. Rune Jemtland har 

fått spesielt ansvar for hormonhermende stoffer i Mattilsynet. Grimur Olavson starter i 

Mattilsynet 13.mars 2013 med ansvar for matemballasje. 

 

 

7 Møter og annet av felles interesse 

Ragna Bogen Hetland skal presentere en poster om VKM på Nanokonferansen 18. mars i regi 

av Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og Forskningsrådet:  

 

Ragna Bogen Hetland skal holde et foredrag om VKM rapporten om kombinasjonseffekter i 

Tromsø i uke 12.  

 

Berit Granum skal delta på møtet Occupational and Environmental Exposure of Skin to 

Chemicals (OEESC) i Amsterdam 2.-4. juni. 
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8 Nytt fra sekretariatet 

Koordinator for Faggruppe 4 orienterte kort om de nye medarbeiderne i sekretariatet. 

 

 

9 Eventuelt 

Faggruppen diskuterte temaer gruppen kan arbeide med på møtet før sommeren i tillegg til 

den eventuelle nye bestillingen på vitamin A. 

 

Temaer som ble foreslått var  

- Bruk av «Weight of evidence» prinsippet i praksis 

- Transparency 

- Gå igjennom SCCSs nye «Notes of guidance» for kosmetikk 

- Risk benefit 

 

 

10 Nye møtedatoer 

Det ble foreslått nye møtedatoer for Faggruppe 4.  

 

De foreslåtte datoene for et møte før sommeren var enten torsdag 30. mai eller torsdag 20. 

juni. I etterkant av dette møtet blir det en felles middag. 

 

De foreslåtte datoene for første møte til høsten var tirsdag 10. september eller tirsdag 17. 

september. 


