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Referat 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 11.02.20, kl. 09-15 

Tilstede/forfall 

Faggruppen: Trine Husøy (møteleder), Ellen Bruzell, Monica Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold, Berit 

Granum, Jens Rohloff (fra kl 12.45), Josef Rasinger og Camilla Svendsen. Forfall: Elise Pran. 

Eksternt medlem i solkrem-prosjektene: Eva Denison (sak 4 og 5). 

Sekretariatet: Jostein Starrfelt (sak 4, 5 og 6), Maria Asmyhr Gulbrandsen (sak 5), Inger Therese 

Laugsand Lillegaard (sak 6) og Gro Haarklou Mathisen (ref). 

Mattilsynet: Rønnaug Aarflot Fagerli og Charlotte Holkov (sak 3). 

Sak 1 Forespørsel om habilitet 

Ingen meldte inn eventuelle problemer med habilitet i sakene som er på agendaen. 

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Dette ble godkjent uten noen innspill 

Sak 3 Risikovurdering av ribose 

VKMs tidligere vurdering av ribose ble diskutert i forbindelse med at EFSA også har vurdert 

ribose og konkludert med at et lavere inntak er trygt enn det VKM konkluderte med.  

Vedtak 

Faggruppen ser på begge og vurderer om det er grunnlag for å endre konklusjonen i VKMs 

vurdering.  

Sak 4 Nytte-risikovurdering solkrem 

Protokollen for nytte-risikovurdering av solkrem ble gjennomgått og diskutert. 

Vedtak 
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Protokollen revideres ut i fra endringene som ble besluttet i møtet, og sendes ut til alle for 

en siste runde med kommentering. Etter dette publiseres protokollen og arbeidet med selve 

vurderingen settes i gang. 

Sak 5 Scoping review solkrem 

Utkastet til protokoll ble gjennomgått og diskutert 

Vedtak 

Protokollen revideres ut i fra endringene som ble besluttet i møtet, og sendes ut til alle for 

en siste runde med kommentering. Etter dette publiseres protokollen og arbeidet settes i 

gang. 

Sak 6 Koffein 

Faggruppen jobber med planlegging av et prosjekt hvor samlet eksponering av koffein fra 

flere kilder skal risikovurderes. Utkastet til protokoll ble gjennomgått og diskutert. 

Vedtak 

Protokollen revideres ut i fra endringene som ble besluttet i møtet, og sendes ut til alle for 

en siste runde med kommentering. Etter dette publiseres protokollen og arbeidet settes i 

gang. 

Sak 7 Nytt fra sekretariatet 

Det ble informert om at VKM forventer å få nye oppdrag fra Mattilsynet på «andre stoffer» 

og jobber med å planlegge hvordan disse skal gjennomføres. 

Sak 8 Informasjon fra aktuelle møter 

Utgikk. 

Nye møtedatoer 

Det sendes ut en doodle for nye møtedatoer i 2020.  

 


