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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 

matemballasje og kosmetikk 

Dato: 09.06.17, kl. 09.00-15.00 

Sted: Hos VKM i Pilestredet Park 7A, 4 etasje 

Møteleder: Inger-Lise Steffensen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 4: Inger-Lise Steffensen, Ellen Bruzell, Berit Brunstad Granum, Ragna Bogen Hetland, 

Trine Husøy, Jens Rohloff, Trude Wicklund 

Fra Mattilsynet: Ingen 

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). Medlemmene fikk muntlig forespørsel 

om habilitet. Ingen av medlemmene erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i sakene 

som skulle behandles på møtet. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll 

fra forrige møte 

Innkallelse, dagsorden for møtet og protokoll fra forrige møte ble godkjent uten endringer.  

3. Referat fra møte i Hovedkomiteen 

Faggruppeleder refererte fra siste møte i Hovedkomiteen som var den 8. juni. Protokoll fra 

det møtet sendes ut til alle straks den er klar. Temaer på møtet var forfatterskap og 

risikovurderingen av radioaktivitet. 

4. Nytt fra sekretariatet 

Sekretariatet flytter fra Pilestredet park 7a til Myren onsdag 14. juni.  
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5. Nytt oppdrag 

Mattilsynet ber VKM gjøre en fareidentifisering og farekarakterisering av aromastoffet 

glycyrrhizinsyre. Det er noen spørsmål som må avklares med Mattilsynet slik at oppdraget 

blir helt klart. Faggruppen utarbeider utkast til protokoll for arbeidet i forkant av gruppens 

neste møte som er 1. september. 

6. Møter o.a. av felles interesse 

Her var det ikke noe denne gangen.   

7. Mulig selvinitiering 

Foreslåtte selvinitieringer er «Nytte-risikovurdering av solkrem» og «risikovurdering 

av BHT». Faggruppen jobber videre med å utarbeide prosjektbeskrivelser. 

8. Møtedatoer for 2017 

Nye møtedatoer er 1. september. Det sendes ut doodle for møte i november. 
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