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Protokoll fra møte i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og 
kosmetikk i VKM, mandag 21. juni 2010 kl. 09.00-15.00 

 
 
 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk:  
Inger-Lise Steffensen (møteleder), Knut Helkås Dahl, Ragna Bogen Hetland, Trine Husøy, 
Jan Erik Paulsen og Tore Sanner 
 
Forfall: 
Jan Alexander, Berit B. Granum, Mona-Lise Binderup og Vibeke Thrane 
 
Fra Mattilsynet: 
Cécile Blom 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Tor Øystein Fotland (Ref.)  
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1 Velkommen, registrering av eventuelle fravær, habilitet, CV og godtgjøring 
 
Leder for faggruppen, Inger-Lise Steffensen, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe 
for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4). Ingen erklærte å ha 
interesser som kan påvirke habiliteten i forhold til hva som skulle behandles på møtet. 
 
2  Godkjenning av dagsorden 
 
Innkallelse og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Protokollen fra forrige møte i 
Faggruppe 4, den 7. mai 2010, ble raskt gjennomgått og godkjent med noen små justeringer i 
teksten under punktet ”Regulering av ethyl lauroyl arginate i kosmetiske produkter”.  
 
3  Saker fra møtet i Hovedkomiteen  
 
Faggruppens leder orienterte fra Hovedkomiteens forrige møte, som ble avholdt den 14. juni 
2010. Innledningsvis på møtet ble en ny risikovurdering fra faggruppe 1 (”Dekontaminering 
av slakt ved bruk av damp eller varmt vann”) presentert. Videre diskuterte Hovedkomiteen et 
høringsinnspill fra VKM til rapporten ”Kosthold som skal fremme folkehelse og forebygge 
kroniske sykdommer i Norge” fra Nasjonalt råd for ernæring. For øvrig ble det gitt 
statusrapporter for arbeidet rundt Mattilsynets bestillingsutkast av en risikovurdering av 
mykotoksiner i korn, samt for det pågående arbeidet i VKM med å vurdere marine oljer. 
Faggruppen hadde fått tilsendt dagsorden for møtet i Hovedkomiteen sammen med de øvrige 
møtepapirene. 
 
4 Administrativ informasjon 
 
Oppsummering fra oppstartsseminaret 
Faggruppens leder og koordinator orienterte kort fra oppstartsseminaret og det påfølgende 
møtet for faggruppelederne den 3. juni 2010. Faggruppen hadde fått tilsendt to powerpoint-
presentasjoner fra oppstartsseminaret med noen punkter over hva VKM forventer og hvilket 
ansvar det innebærer å sitte som ekspert i faggruppene. Det har også blitt utarbeidet noen nye 
retningslinjer angående godgjøring for VKM-arbeid, som faggruppen ble bedt om å gjøre seg 
kjent med. Det vil bli gitt en mer utfyllende orientering om denne saken på et senere 
faggruppemøte.  
 
CV og habilitetserklæringer 
Faggruppens koordinator minnet om at de som ikke allerede har levert inn ferdigutfylt 
habilitetserklæring og CV for den nye treårsperioden i VKM må sende inn dette til 
sekretariatet så raskt som mulig.  
 
5 Saker som skal behandles på møtet 
 
Aroma 

Risikovurdering – inntak av kumarin hos den norske befolkningen (09/905) 
Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere inntaket av kumarin hos den norske 
befolkningen. Bakgrunnen for oppdraget er en liten undersøkelse av nivået av kumarin i noen 
utvalgte produkter på det norske markedet. Kumarin er en naturlig bestanddel av kanel, og 
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mange andre planter, og finnes i varierende grad i forskjellige typer kanel. De to hovedtypene 
kanel er Ceylonkanel og Cassiakanel. EFSA vurderte kumarin i 2004 og konkluderte da med 
at stoffet ikke var gentoksisk, og et tolerabelt daglig inntak (TDI) på 0,1 mg/kg kroppsvekt ble 
fastsatt. Med bakgrunn i nye forskningsresultater revurderte EFSA kumarin i 2008. Den 
tidligere fastsatte TDI-verdien ble opprettholdt, og EFSA konkluderte videre med at et inntak 
3 ganger over TDI i 1-2 uker i strekk ikke vil medføre helsefare.  
 
Mattilsynet ønsker at VKM vurderer om noen deler av den norske befolkningen har et inntak 
av kumarin som vil representere en overskridelse av TDI. Siden forrige faggruppemøte har 
arbeidsgruppen for kumarin hatt ett møte den 7. juni 2010. Arbeidsgruppen orienterte om 
status for arbeidet, og et revidert utkast til vurdering ble diskutert i hele faggruppen.  
 
Vedtak 
Faggruppen kom med innspill til den reviderte teksten i det foreløpige utkastet til vurdering. 
Det ble påpekt at det fortsatt gjenstår noe arbeid, spesielt med kapitlene om fareidentifikasjon 
og farekarakterisering før vurderingen kan godkjennes i faggruppen. Det ble besluttet å 
avvente en grundig gjennomgang av utkastet til konklusjon til dokumentet er nærmere 
ferdigstillelse. Arbeidsgruppen avtalte et nytt møtetidspunkt for å jobbe videre med 
dokumentet i slutten av august. Det ble foreslått å deretter gjennomføre en elektronisk høring 
av vurderingen i faggruppen, i forkant av at den må sluttbehandles på neste faggruppemøte.    
 
Aroma 

Årsplan for VKMs faggruppe 4 i 2010 
På slutten av forrige 3-årsperiode i VKM ble det utarbeidet en årsplan med aktuelle aktiviteter 
for faggruppe 4 i 2010. Denne årsplanen fikk status som et overføringsdokument til den 
nyoppnevnte faggruppen som skal komme med eventuelle innspill og forslag til endringer før 
endelig årsplan vedtas. Faggruppen hadde fått tilsendt årsplanen utarbeidet av Faggruppe 4 i 
forrige 3-årsperiode, inkludert noen tilføyelser/merknader fra faggruppens koordinator.  
 
Vedtak 
Årsplanen for 2010 ble vedtatt med sekretariatets tilføyelser.  
  
Kommunikasjonsarbeid i VKM 
Sekretariatets kommunikasjonsrådgiver, Astrid Bjerkås, ga en generell presentasjon rundt 
kommunikasjonsarbeidet i VKM. Videre påbegynte faggruppen diskusjonen av hvilke 
momenter det vil være viktig å ta stilling til ved kommunikasjon av risikovurderingen av 
kumarin. Sekretariatet oppfordret faggruppen til å være bevisst på å tenke kommunikasjon i 
det avsluttende arbeidet, spesielt når det gjelder utformingen av vurderingens sammendrag.  
 
5 Saker som har vært behandlet siden forrige møte 
 
Ingen saker er ferdigbehandlet siden forrige møte i faggruppen. 
 
5 Status i øvrige saker i faggruppen 
 
Ingen aktuelle saker.  
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6 Orientering fra ad hoc grupper/undergrupper eller lignende 
 
Nytte-risikovurdering av morsmelk (10/003) 
VKM har tidligere besluttet å selvinitiere et arbeid med en nytte-risikovurdering av morsmelk 
med fokus på ammeperiodens lengde. Hovedkomiteen diskuterte et utkast til mandat og 
sammensetningen av en ad hoc-gruppe i forbindelse med sitt møte den 10. mars 2010. I 
etterkant har en arbeidsgruppe bestående av to av medlemmene i Hovedkomiteen og to 
fagkoordinatorer fra sekretariatet arbeidet med å revidere utkastet til mandat i tråd med 
innspillene fra Hovedkomiteen.  
 
Faggruppens koordinator orienterte kort om at endelig mandat for arbeidet nå er ferdig 
utarbeidet og at Hovedkomiteen, på sitt møte den 14. juni 2010, besluttet å gjøre en endring i 
sammensetningen av den foreslåtte ad hoc-gruppen. Faggruppe 4 har tidligere vedtatt at det er 
naturlig at de involveres i arbeidet med en nytte-risikovurdering av morsmelk i VKM. Det vil 
bli tatt nærmere stilling til hvordan faggruppen skal trekkes inn i arbeidet med vurderingen 
når ad hoc-gruppen påbegynner sitt arbeid.  
 

7 Orientering fra Mattilsynet 
 
Status – aktuelle bestillinger fra Mattilsynet i 2010  
Faggruppens koordinator orienterte kort om status for mulige bestillinger av risikovurderinger 
fra Mattilsynet i 2010. Av de planlagte bestillingene som faller inn under Faggruppe 4 sitt 
fagområde er trolig risikovurderinger av retinol i kosmetiske produkter og jernoksyd brukt 
som pigment i tatoveringsprodukter de nærest forestående.  
 
Bestillingsutkast  - risikovurdering av inntaket av furan hos den norske befolkningen 
I midten av juni mottok VKM et bestillingsutkast fra Mattilsynet der det bes om en 
risikovurdering av inntaket av furan hos den norske befolkningen. Furan er et flyktig stoff 
som dannes ved oppvarming av mat ved hermetisering og gjenfinnes derfor i mange 
forskjellige næringsmidler både på hermetikk og glass. Furan har gitt kreftutvikling i leveren 
hos mus ved en mulig gentoksisk virkningsmekanisme. IARC har klassifisert furan som mulig 
kreftfremkallende for mennesker. Det er per i dag ingen regulering av furannivået i 
næringsmidler i norsk eller EU regelverk. 
 
Sekretariatet for VKM har vurdert at problemstillingen med furan berører både VKM 
Faggruppe 4 og 5 sine ansvarsområder, og det foreslås at disse faggruppene samarbeider om å 
besvare oppdraget fra Mattilsynet. Bestillingsutkastet ble diskutert på møtet i VKMs 
Faggruppe 5 den 16. juni 2010, og de kom med innspill om at oppdraget bør forankres i 
Faggruppe 4 ettersom denne faggruppen innehar spesiell fagkompetanse på problemstillingen. 
  
Vedtak 
Faggruppen diskuterte bestillingsutkastet og tok stilling til forespørselen fra Faggruppe 5 om 
å ta hovedansvar for arbeidet med saken. Det ble besluttet at oppdraget kan forankres i 
Faggruppe 4 under forutsetning om at Faggruppe 5 bidrar med ekspertise på 
inntaksberegninger i en felles ad hoc-gruppe som skal utarbeide et utkast til vurdering. To av 
faggruppens medlemmer ble utnevnt til å sitte i ad hoc-gruppen. Faggruppens koordinator vil 
sørge for å videreformidle faggruppens innspill til bestillingsutkastet til Mattilsynets 
saksbehandler.   
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8 Saker til hovedkomiteen  
 
Faggruppen hadde ingen innspill til Hovedkomiteen på dette møtet. 
 
9 Møter o.a. av felles interesse 
 
Kontaktmøte mellom Mattilsynet, VKM og Kosmetikkleverandørenes forening (KLF), Oslo 17. 
juni 2010 
Det årlige kontaktmøtet mellom Mattilsynet, VKM og Kosmetikkleverandørenes forening ble 
avholdt den 17. juni, og faggruppens koordinator representerte VKM på møtet.  
 
Det ble ikke tid til å orientere fra kontaktmøtet.  
 
10 Nytt fra sekretariatet 
 
EFSA søker vitenskapelige eksperter til ANS- og CEF-panelene i perioden 2011 – 2014  
EFSA søker for tiden vitenskapelige eksperter til å sitte i panelet for tilsetningsstoffer og 
næringsstoffer tilsatt mat (ANS-panelet) og i panelet for matkontaktmaterialer, enzymer, 
aroma og prosesshjelpemidler (CEF-panelet). Medlemmene vil bli oppnevnt for tre år (juli 
2011 til juli 2014).  
 
Søknadsfristen er 15. september 2010. Aktuell informasjon om saken finnes på EFSAs 
nettsider: http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/corporate100610.htm 
 
Ekstranett 
Sekretariatet har den siste tiden planlagt og lagt til rette for et ekstranett for VKM. Det vil 
blant annet bli opprettet egne arbeidsrom for faggruppene, arbeidsgrupper og ad hoc-grupper, 
samt fellesrom for hele komiteen. Det ble ikke tid til å orientere om ekstranettet på møtet, 
men faggruppen vil få nærmere informasjon og opplæring i bruk av ekstranettet på kommende 
faggruppemøter.  
 
11 Eventuelt 
 
12 Fastsettelse av nye møtedatoer 
 
Torsdag 9. september har tidligere blitt foreslått som dato for det første møtet etter sommeren, 
men det viste seg at denne datoen likevel ikke passer for flere av faggruppemedlemmene. Nye 
forslag til møtedatoer er fredag 1. oktober eller mandag 4. oktober. Endelig møtedato 
fastsettes på e-post i etterkant av møtet.  
 
 
 


