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Referat 
Fra møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, 
matemballasje og kosmetikk 

Dato: 18.03.2019, kl. 09-15 

Tilstede/forfall 
Faggruppen: Trine Husøy (møteleder), Ellen Bruzell, Monica Carlsen, Tove Gulbrandsen Devold, Berit 
Granum, Jens Rohloff, Camilla Svendsen. Forfall: Elise Pran, Josef Rasinger. 
Fra sekretariatet: Inger Therese Laugsand Lillegaard og Jostein Starrfelt (begge frem til kl 11.30) og 
Gro Haarklou Mathisen. 

 

Sak 1 Forespørsel om habilitet 

Ingen meldte inn eventuelle problemer med habilitet. 

Sak 2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Dette ble godkjent uten noen innspill 

Sak 3 Saker som behandles på møtet 

Risikovurdering av BHT 
Utkastet til risikovurdering ble gjennomgått og grundig diskutert.  

Vedtak 
Det revideres etter innspillene fra møtet, og sendes deretter til referee. Planen videre er nå 
at vurderingen sluttbehandles på faggruppens møte 20. mai og så at vurderingen publiseres 
i juni. 
 
Risikovurdering av energidrikk 
Prosjektet ble evaluert, med fokus på læringspunkter og bevaringspunkter.  

Overvåkning av fremmedstoffer – forslag til stoffer fra FG4 
Det er utarbeidet en oversikt over hvilke stoffer det er som skal risikorangeres. Metodikken 
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for hvordan risikorangeringen skal gjøres er klar. FG4 har fått tildelt 6 av stoffene, og det ble 
lagt et plan for dette arbeidet. Resultatet presenteres på neste møte i faggruppen. 

Sak 4 Nytt fra sekretariatet 

Det ble orientert om status for utlysningen av stillingen som direktør for VKM. 

Sak 5 Informasjon fra aktuelle møter 

Det ble referert fra Society of Toxicology sitt årlige møte (10.-14. mars, Baltimore). 

Det ble referert fra workshopen «Scientific Workshop on Alternative Methods to Animal 
Testing in Human Health Risk Assessment of Cosmetic Ingredients» (7. februar, Brussel). 
Arrangør var Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) WG on Methodologies. 

Sak 6 Eventuelt 

Faggruppen foreslår å gjøre to selvinitierte vurderinger: Nytte-risiko vurdering av solkrem, 
beregne inntak av koffein fra mat/drikke og kosmetikk. 

Sak 7 Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen er mandag 20. mai kl 9-15. 
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