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Forord 

Grunnlagsdokumenter for fastsettelse av grenseverdier utarbeides av Arbeidstilsynet i samarbeid med 
Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) og partene i arbeidslivet (Næringslivets hovedorganisasjon/ 
Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge) i henhold til Strategi for utarbeidelse og fastsettelse av 
grenseverdier for forurensninger i arbeidsatmosfæren. Dette dokumentet er utarbeidet ved implementering av 
kommisjonsdirektiv 2017/164/EU fastsatt 31. januar 2017.  
 

EU-rådets direktiv 98/24/EC (Vern av helse og sikkerhet til arbeidstakere mot risiko i forbindelse med 

kjemiske agenser på arbeidsplassen) av 7. april 1998 stiller krav om at EU- kommisjonen skal legge 

frem forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må 

innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale grenseverdiene kan være høyere enn de som står oppført i 

direktivet, dersom et medlemsland mener at det er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, 

men landene bør nærme seg den indikative grenseverdien. Direktivet stiller krav om at indikative 

grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv.  

 

I Norge ble de indikative grenseverdiene innført som veiledende administrative normer. Da nye 

Arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 ble de veiledende administrative normene forskriftsfestet 

i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og fikk betegnelsen tiltaksverdier. I 2015 ble begrepet 

«grenseverdi» for kjemikalier presisert og begrepet «tiltaksverdi» for kjemikalier ble opphevet i forskrift 

om tiltaks- og grenseverdier. I vedlegg 1 til forskriften ble det innført en tydeliggjøring av 

anmerkningene. 

 

Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for 

stoffene som blir vurdert. Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg i 

hovedsak på kriteriedokumenter fra EUs vitenskapskomité for fastsettelse av grenseverdier, Scientific 

Committee for Occupational Exposure Limits (SCOEL). SCOEL utarbeider de vitenskapelige 

vurderingene som danner grunnlaget for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges 

fram for kommisjonen.  

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer 
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle 
SCOEL dokumentene, presiserer kritiske effekter og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den 
foreliggende dokumentasjonen. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av 
dokumentet. TEAN bruker kriteriene gitt i SCOEL’s metodedokument, ”Methodology for the 
derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 7, June 2013)”. Dette er 
inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske vurderinger 
for stoffer som skal implementeres i det norske regelverket for grenseverdier etter direktiv fra EU-
kommisjonen) utarbeidet for denne revisjonen. 
 
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved 
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. 
Beslutningsprosessen skjer gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets 

hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge deltar, samt orienteringsmøter og 

offentlig høring. Konklusjonene fra høringen med forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges 

Arbeids- og sosialdepartementet som tar den endelige beslutningen. 
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Innledning 

Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for bisfenol 

A. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational Exposure Limits 

(SCOEL) i EU for bisfenol A (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra Toksikologisk 

Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN). 

 
 
 

1. Stoffets identitet 

Bisfenol A og dets molekylformel, synonymer av stoffets navn, stoffets identifikasjonsnummer i 

Chemical Abstract Service (CAS-nr.), European Inventory of Existing Commercial Chemical 

Substances (EINECS-nr. el. EC-nr.) og indekseringsnummer (Indeks-nr.) er gitt i tabell 1. 

Strukturformel av bisfenol A er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 
 

Navn Bisfenol A 

Molekylformel C15H16O2 

Synonymer 4,4'-Isopropylidendifenol, 2,2-Bis (4 hydroxy-
fenyl) propan 

CAS-nr. 80-05-7 

EC-nr. 201-245-8 

Indeks-nr. 604-030-00-0 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Figur 1. Strukturformel av bisfenol A (Wikipedia, https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A).  

 

 

 

2. Fysikalske og kjemiske data 

Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for bisfenol A. 
 

Tabell 2. Tabellen nedenfor viser fysikalske og kjemiske data for bisfenol A. 

 

 

 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bisfenol_A
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkwtfUoYTYAhVNaFAKHZXnDrEQjRwIBw&url=https://wiki2.org/es/Archivo:Bisphenol_A_svg&psig=AOvVaw2IS-JK1ghmy04-6T_GD-2t&ust=1513160835060190
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Kjemisk formel C15H16O2 

Molekylvekt 228,29 

Fysisk tilstand Hvite til lysebrune flak eller pulver 

Smeltepunkt (°C) 154-157*  

Kokepunkt (°C) 360 

Flammepunkt (°C) 207** 

Selvantennelsestemperatur (°C):   532 

Eksplosjonsgrenser (g/l) Minimum eksplosiv konsentrasjon 0,012 (02 > 5%) 

Løselighet i vann (25 °C) 

Løselighet i eter og alkohol (20 °C) 

0,298 g/l  

- 

Damptrykk ved 20 °C (kPa) 4.12x10-10*** 

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 1 ppm = 9,50 mg/m3, 1 mg/m3 = 0,105 ppm 

*Smeltepunkt er avhengig av produksjonsprosess, se https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-

dossier/15752/4/3/?documentUUID=b7529a2c-b2b3-47e1-ba5a-b0ae1fa08179 

**https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6517#section=Flash-Point 

***https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15752/4/7, EC 2003 bruker annen verdi som ikke er riktig, 

jf The EU risk assessment report (European Chemicals Bureau, 2003). 

 

2.1 Forekomst og bruk 

Bisfenol A framstilles av fenol og aceton i en syre- eller alkalie-katalysert kondensasjonsreaksjon. 
Bisfenol A (heretter også kalt BPA) brukes i EU hovedsakelig (over 95 %) i produksjon av polykarbonat-plast og 
epoksyharpikser. Annen bruk er som flammehemmende middel og ved framstilling av polyester, polyakrylat, 
polyeterimid og polysulphone harpikser. Produksjonen av BPA i EU var 1 438 tusen tonn i 2008 og anses ikke å 
ha økt særlig de siste årene. Se forøvrig avsnitt 5.1. om bruk og forekomst av bisfenol A i Norge. 

 

 

3. Grenseverdier 

 

3.1. Nåværende grenseverdi 

Nåværende grenseverdi i Norge for bisfenol A er: 10 mg/m3 med anmerkning ARE fastsatt i 2011. 

 

 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for bisfenol A i sitt kriteriedokument fra 2014: 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value): 2 mg/m3 (inhalerbar)  
 
 

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Tabell 3.  Tabellen nedenfor viser grenseverdier for bisfenol A fra andre land og organisasjoner.  

 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15752/4/3/?documentUUID=b7529a2c-b2b3-47e1-ba5a-b0ae1fa08179
https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15752/4/3/?documentUUID=b7529a2c-b2b3-47e1-ba5a-b0ae1fa08179
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6517#section=Flash-Point
https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/15752/4/7
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Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer) 
mg/m3 

Korttidsverdi 

(15 min) 

Anmerkning 

Kommentar 

 

Sverige1 2  - R, 2, (Inhalerbar) 

Danmark2 3  - E (EF-grænseverdi) 

Finland3 5  - - 

Storbritannia4 10  - - 

Nederland5 -  - - 

ACGIH, USA6 -  - - 

NIOSH, USA6 -  - - 

Tyskland, MAK6 5  - I (Inhalerbar, 1),  

C (reproduksjonsskadelig, gruppe C),  

SP (sensibilisering ved foto-kontakt) 

Tyskland, Myndighetene7 5  - Y (ikke fare for skade på foster dersom 

grenseverdi overholdes) 

1 Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7, 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf. 
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-

graensevaerdi-for-stoffer-og-mat. 
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016, 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-

varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .   
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; 

http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx 
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017. 
7 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-

900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2 

 

 

3.4. Stoffets klassifisering 

Bisfenol A er i henhold til CLP Annex VI, tabell 3.1 (Liste over harmonisert klassifisering og merking 

av farlige kjemikalier) klassifisert og merket i ulike fareklasser, med faresetninger og koder, som gitt i 

tabell 4 nedenfor. 

 

Tabell 4. Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for bisfenol A1  

 

Fareklasse, Farekategori, Forkortelse Merkekode Faresetning 

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, kategori 1 H318 Gir alvorlig øyeskade. 

Sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt 

Hudsensibilisering, Kategori 1, Underkategori 

1A, Underkategori 1B (Skin Sens., 1/1A/1B). 

H317 

 

Kan utløse en allergisk hudreaksjon 

 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkelt 

eksponering, kategori 3 (STOT SE 3) 

H335 Kan forårsake irritasjon av 

luftveiene. 

Reproduksjonstoksisitet, Kategori 1B (Repr1B) H360F* Kan skade forplantningsevnen. 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
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1 CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008), http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database. *F=Fruktbarhet 

 

 

3.5. Biologisk overvåking 

For å beskrive eksponering for forurensning i luften på arbeidsplassen kan man anvende 

konsentrasjonen av forurensningen i arbeidstakerens urin, blod eller utåndingsluft, eller annen respons 

på eksponeringen i kroppen. EU har satt verdier for dette kalt biologisk grenseverdi (BLV). 

 

SCOEL fremmer ikke forslag til BLV for bisfenol A, men foreslår en veiledende verdi ved måling av 

bisfenol A i urin (Benchmark guidance value, BGV) for stoffet lik 7 µl/l (urinary total bisphenol A). 

 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

 

4.1. Anbefaling fra SCOEL 

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon for bisfenol A datert juni 2014 
hvor de anbefaler en grenseverdi for stoffet lik 2 mg/m3 (inhalerbar), se vedlegg.  
 
SCOEL har gitt sin anbefaling til grenseverdi for bisfenol A på grunnlag av en inhalasjonsstudie hvor 
det ble fastsatt en NOAEC på 10 mg/m3 (Nitschke 1988). NOAEL ble satt til 10 mg/m3, som er 
grunnlaget for deres anbefaling til OEL (grenseverdi) på 2 mg/m3. Den kritiske effekt i denne studien 
var irritasjon av øvre luftveier. NOAEC ble dividert med en usikkerhetsfaktor på 3 som resulterte i en 
anbefalt OEL på 3 mg/m3, rundet ned til 2 mg/m3. Langtids systemiske effekter på lever and nyrer ble 
ikke undersøkt i denne inhalasjonsstudien. 
 
På grunnlag av orale studier har SCOEL angitt en BMDL10 på ~3.5 mg/kg bw (EFSA 2014) og en 
NOAEL på 5 mg/kg bw for effekter på lever og nyre i repeterte oralstudier (Stump et al 2010, Tyl et al 
2002 and 2008). Dette ved eksponeringsnivåer på 34 and 49 mg/m3, sikkerhetsmargin 17–25.  
Langtidsstudiene viste imidlertid milde effekter, selv ved de høyeste dosenivå (50 mg/kg og 500/600 
mg/kg kroppsvekt, Tyl et al 2002 and 2008). Disse data anses derved ikke å kunne vektlegges i 
anbefaling av OEL. 
 
SCOEL angir at det ikke er toksikologisk grunnlag for å foreslå korttidsverdi for bisfenol A (STEL). 
 
SCOEL angir også at det er begrensede data for å fastsette en biologisk grenseverdi BLV. I den 
generelle befolkningen er nivå av BPA i urin vanligvis under 7 μg/l (95-prosentil basert på tyske og 
kanadiske studier). Det er imidlertid stor usikkerhet i beregningene på grunn stor variasjon i nivåer over 
en dag, på grunn av den korte halveringstiden til BPA. Det er også begrensede data om nedbrytingen av 
BPA etter inhalasjon eller hudpåvirkning, og få data finnes om oral eksponering. Derfor anbefales ingen 
BLV ut over en BGV (veiledende verdi) på 7 μg/l som kan benyttes for å påvise om eksponering har 
forekommet. Denne verdi er satt av det tyske miljøinstituttet (UBA, 2012). 
 
SCOEL anbefaler ingen anmerkning om hudopptak fordi hudopptaket ved eksponering på nivå med 
den foreslåtte grenseverdi vil bidra lite til opptak av bisfenol A i kroppen.  
 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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4.2. Kommentarer fra TEAN  

SCOEL sitt grunnlagsdokument er fra 2014 og baserer seg i stor grad på gjennomganger gjort av EFSA 
(2014), WHO (2011) og EU-rapporter (2003 og 2008). I de siste årene har det vært stor forsknings-
aktivitet rundt bisfenol A og det finnes derfor mye nye data. En hovedgrunn er at stoffet er mistenkt å 
kunne påvirke spesifikke hormonsystemer. Siden hormoner er svært potente og har viktige funksjoner 
ved svært lave konsentrasjoner, er det mistanke om at stoffer som påvirker hormonell aktivitet også kan 
ha skadelige effekter ved lave eksponeringsnivåer.  
 
Nøkkelstudiene i SCOEL-rapporten er den samme som de brukte i sin bisfenol A rapport fra 2004: En 
13 ukers inhalasjonsstudie med rotter hvor man fant svak irritasjon i øvre luftveier ved konsentrasjoner 
på 50 mg/m3 og høyere (Nitschke, 1988). NOAEL ble satt til 10 mg/m3, som er grunnlaget for å sette 
en OEL på 2 mg/m3. Dette tilsvarer et daglig inntak på 0.29 mg/kg kroppsvekt(kv). SCOEL diskuterer 
også en multigenerasjonsstudie med mus og rotter hvor bisfenol A ble gitt oralt. Dette er nøkkelstudien 
i EFSA-rapporten fra 2014 (endelig versjon utgitt i 2015) hvor de kritiske effektene var endringer av 
organvekter for nyre og lever. Basert på disse studiene ble NOAEL av EFSA satt til 5mg/kg kv/dag.  
 
I EFSA har kritisk effekt og NOAEL vært uendret siden deres rapport på bisfenol A fra 2006, mens 
TDI-verdien (tolerabelt daglig inntak) de har satt, er senket fra 50 ug/kg kv i 2006 til 4 ug/kg kv i 2015-
rapporten. EFSA sier at den satte TDI i 2015 er midlertidig (kalt t-TDI) og hvor de har tatt hensyn til 
stor usikkerhet rundt helseeffekter av inntak av bisfenol A. Den midlertidige verdien er satt i påvente av 
at US-NTP kommer med sin rapport fra forskningsprogrammet CLARITY-BPA. Her er det et 
hovedfokus på skadelige effekter knyttet til hormonforstyrrende mekanismer. I de siste årene er det 
publisert flere studier som kan tyde på at bisfenol A har skadelige effekter bl.a. på reproduksjon, 
immunsystem, fettmetabolisme og utvikling av nervesystem. 
 
ECHA har fra 12/1-2017 plassert bisfenol A på kandidatlisten for SVHC stoffer. Begrunnelsen er at 
stoffet kan være toksisk for reproduksjon og at det kan ha hormonforstyrrende egenskaper. Stoffet har 
på dette grunnlag harmonisert klassifisering som Reprotoksisk kategori 1B. 
 
TEAN mener at det foreliggende kriteriedokument fra SCOEL i liten grad har vurdert mulige 
helseeffekter knyttet til hormonforstyrrende mekanismer av bisfenol A. Slike studier har blitt langt flere 
etter 2014, og det er nødvendig å se nærmere på sammenhengen mellom slike helseeffekter og 
eksponeringsdoser. Den foreslåtte grenseverdien bør derfor ansees som midlertidig, analogt med 
hvordan EFSA har vurdert usikkerhet i kunnskapsnivået. Oppsummeringen av resultater fra 
CLARITY-BPA programmet i USA vil trolig bidra til å gjøre risikovurdering av bisfenol A mer sikker. 
Denne er annonsert å komme rundt årsskifte 2017/2018.  
 
Biologisk grenseverdi  
BPA metaboliseres til konjugater med glukoronsyre og sulfat. Hoveddelen av disse utskilles i urinen, 
nær 100% i løpet av et døgn. SCOEL foreslår en biologisk veiledende verdi på 7 ug/l urin. I generell 
befolkning ligger urin BPA vanligvis lavere enn denne. Den foreslåtte OEL (2 mg/m3) er beregnet å 
tilsvare en urinkonsentrasjon på 11.8 mg/l. BPA har en kort halveringstid, så det er store usikkerheter i 
disse beregningene. SCOEL foreslår derfor ingen biologisk grenseverdi. 
 
En rekke studier viser urinmetabolitter av bisfenol A som kan knyttes til yrkeseksponering. Det er kjent 
at produksjon og håndtering av varmesensitivt papir (som bl.a. brukes i kassalapper) kan gi betydelig 
hudopptak av bisfenol A. I en studie av 90 kassabetjenter var medianverdiene ca 9 ug/l urin og 
signifikant høyere enn hos 40 kontroller (3.5 ug/l). 
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SCOEL foreslår ingen hudanmerkning, trolig fordi hudopptaket blir lite sammenlignet med 
inhalasjonsopptaket når luftkonsentrasjonen er nær den foreslåtte grenseverdien. 
 
 

5. Bruk og eksponering 

Nedenfor er angitt bruken av bisfenol A i Norge og bransjer hvor eksponering kan forekomme. 

 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Data fra Produktregisterets er innhentet oktober 2016, og inneholder opplysninger om mengde og bruk 

av bisfenol A i 64 deklareringspliktige produkter. Netto maksimal mengde av bisfenol A i disse 

produktene utgjør 12, 97 tonn. 

 

Bisfenol A inngår særlig i produksjon av maling og lakk, ved produksjon, støping og 

overflatebehandling av metaller, i bygging, vedlikehold og reparasjon av skip/båter, innen bygge og 

anleggsvirksomhet, og særlig ved gulvlegging (epoksy). 

 

Det henvises til tabell 5 for detaljert oversikt over bransjebeskrivelser med tilhørende bransjekode for 

de produkter det kan rapporteres på, og total mengde utgjør 6,216 tonn.  
 

 

Tabell 5. Oversikt over bransjer hvor bisfenol A benyttes og mengde forbruk i tonn. 

 

Bransjekode Beskrivelse Maksimal mengde 

(tonn) 

20.3 Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler 1,276 

24 Produksjon av metaller 0,506 

24.5 Støping av metaller og lettmetall 1,188 

25.61 Overflatebehandling av metaller 2,543 

30.11 Bygging av skip og flytende materiell  0,506 

32 Annen industriproduksjon 0,465 

33.15 Reparasjon og vedlikehold av skip og båter 0,459 

43 Spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet, herunder også 

malerarbeid (43.341) 

0,935 

43.33 Gulvlegging og tapetsering 0,736 

46,75 Engroshandel med kjemiske produkter 0,572 

 

Opplysninger om produkttypekode, produkttype og maksimal mengde (over 0,4 tonn) er gitt i tabell 6 

nedenfor (i alt over 8 tonn). 

 

Nedenfor viser data over typer produkter og mengde bisfenol A. 

 

 

Tabell 6. Oversikt over sentrale produkttyper som inneholder bisfenol A og maksimale mengder. 
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Produkttypekode Produkttype Maksimal mengde (tonn) 

H15400 Plastherdere 0,429 

H15500 Andre herdere 2,442 

M05543 Maling og lakk pulverlakk dekorativ/beskyttelse, 

industrielt bruk 

2,532 

M05631 og 

M05633 

Maling og lakk herdere til maling og lakk, aktiv 

korrosjonsbeskyttende effekt 

1,967 

M05643 Maling og lakk herdere til maling og lakk, 

dekorativ/beskyttelse, industriell og annen bruk 

0,729 

 

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over 

informasjon gitt i tabellene 5 og 6.  

 
 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

Eksponeringene for bisfenol A i arbeidslivet i Norge er ikke undersøkt, og er således ukjent. 
 
5.2.1. EXPO- data 
 

Det er ikke registrert målinger av bisfenol A i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 
 
 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 7 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av bisfenol A presentert.  

 

 

Tabell 7.  Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av bisfenol A.  

Prøvetakingsmetode Analysemetode Referanse 

Glassfiberfilter Desorpsjon m/HPLC/UV OSHA-metode 10181 

1 www.osha.gov/dts/sltc/methods /toc.html 

 

Spesiell metode for prøvetaking av bisfenol A er beskrevet av Peltonen K, Pukkila J: Determination of bisphenol 

A in air by high performance liquid chromatography with electrochemical detection. J. Chrom. 1988; 439: 375 – 

380. 

 

 

6. Vurdering 

Eksponering for bisfenol A i arbeidslivet i Norge er ikke undersøkt, og nivå av eksponering er således 

ukjent. Data fra Produktregisteret viser imidlertid at rundt 13 tonn bisfenol A kan inngå i totalt 64 

produkter brukt i Norge, særlig ved maling, lakkering og overflatebehandling innen industri, og bygg og 

anlegg. Bisfenol A inngår som stoff i herdere og særlig i epoxyprodukter. Rundt 8 tonn av produktene 

brukes innen disse bransjene (se tabell 5), hvorav rundt 5,5 tonn utgjør herdere. En begrenset andel av 

denne mengde vil gi grunnlag for eksponering for arbeidstakere, og sammenlignet med annen bruk av 

kjemikalier i Norge er mengdene, og derved konsekvensene av lavere eksponeringsgrense, begrenset for 

berørte bransjer. 

http://www.osha.gov/dts/sltc/methods%20/toc.html
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Anbefalingen fra SCOEL til grenseverdi er basert på nøkkelstudien i EFSA sin rapport fra 2014 

(endelig versjon utgitt i 2015). Kritiske effekter er irritasjon i øvre luftveier ved konsentrasjoner på 50 

mg/m3 og høyere (Nitschke 1988). NOAEL ble satt til 10 mg/m3, som er grunnlaget for å sette en 

OEL på 2 mg/m3. 

 

I tillegg er det referert til orale studier hvor de kritiske effektene var endringer av organvekter for nyre 

og lever (multigenerasjonsstudie med mus og rotter hvor bisfenol A ble gitt oralt), men disse har ikke 

vært relevante for bruk i vurdering av eksponeringsgrenser for bisfenol A.  

 

Det foreligger begrenset med studier av effekter av eksponering for BPA ved innånding ved 

yrkesmessig bruk, som er den sentrale eksponeringsvei. Det er også manglende data for effekter på hud 

ved yrkeseksponering til å kunne konkludere spesielt om hudsensibiliserende effekter, men dette kan 

ikke utelukkes.  

 

Selv om ikke mekanismene rundt mulig hudsensibiliserende fare knyttet til bisfenol A er kjent, er det 

studier som viser fotosensibiliserende egenskaper ved bisfenol A ved samtidig UV-stråling (Allen and 

Kaidbey 1979, Gerberick and Ryan 1990, Maguire 1988), og dette er det grunnlag for å ta med i 

vurderingen av helsefaren ved hudpåvirkning. Det er påvist tilfeller av hudskader av gjentatt 

eksponering av bisfenol A (jf vedlegg).  

 

SCOEL vurderer imidlertid at anmerkning om hudopptak (Sen, eller H) ikke er relevant fordi 

hudopptaket ved eksponering på nivå med den foreslåtte grenseverdi sannsynligvis bidrar lite til opptak 

av bisfenol A i kroppen.  

 

TEAN mener at det foreliggende kriteriedokument fra SCOEL i liten grad har vurdert mulige 

helseeffekter knyttet til hormonforstyrrende mekanismer av bisfenol A som er funnet i studier etter 

2014, og at den foreslåtte grenseverdien derfor bør vurderes på nytt i lys av studier av sammenhengen 

mellom slike helseeffekter og eksponeringsdoser i dag og i framtiden. Siden hormoner er svært potente 

og har viktige funksjoner ved svært lave konsentrasjoner, er det mistanke om at stoffer som påvirker 

hormonell aktivitet også kan ha skadelige effekter ved lave eksponeringsnivåer.  

 

TEAN fremhever også at det de siste årene er publisert flere studier som kan tyde på at bisfenol A har 

skadelige effekter bl.a. på reproduksjon, immunsystem, fettmetabolisme og utvikling av nervesystem, og 

at den anbefalte grenseverdi fra SCOEL på 2 mg/m3 må vurderes på nytt når mer sikre data om 

risikoen med bisfenol A kan komme i forbindelse med det pågående CLARITY-BPA programmet i 

USA som vil foreligge i 2018.  

 

Stoffet er også i CLP klassifisert som øyeskadelig, sensibiliserende ved innånding eller hudkontakt, 

spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering, kategori 3) og reproduksjonsskadelig (Repr 1B).  

 

SCOEL angir at det er begrensede data for å fastsette en biologisk grenseverdi BLV. Derfor anbefales 

av dem ingen BLV ut over en BGV (veiledende verdi) på 7 μg/l som kan benyttes for å vurdere om 

eksponering har forekommet.  

 

SCOEL angir også at det ikke er toksikologisk grunnlag for å fastsette korttidsverdi for bisfenol A. 
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7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og 

data om bruk av produkter i Norge som inneholder bisfenol A (dvs. tekniske og økonomiske hensyn), 

forslås at dagens grenseverdi reduseres til nivå anbefalt av SCOEL, og å beholde anmerkningene 

allergifremkallende (A) og reproduksjonsskadelig (R). Grenseverdien foreslås også ut fra hensynet til at 

det mangler kunnskap om potensielle effekter av BPA på reproduksjon, immunsystem, fettmetabolisme 

og utvikling av nervesystem. 

 

Forslag til ny grenseverdi, korttidsverdi og anmerkning: 
 
Grenseverdi (8-timers TWA): 2 mg/m3 (inhalerbar)  
 
Anmerkning: A (Allergifremkallende), R (reproduksjonsskadelig) og E (EU har fastsatt 

grenseverdi for stoffet) 

 
 
 
 

8. Ny grenseverdi 

På grunnlag av drøftinger med partene og høringsuttalelser ble ny grenseverdi for bisfenol A fastsatt til: 
 

Grenseverdi (8-timers TWA): 2 mg/m3 (inhalerbar)  
 
Anmerkning: A (Allergifremkallende), R (reproduksjonsskadelig) og E (EU har fastsatt 

grenseverdi for stoffet) 
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9. Referanse 

 

Referanser som er vist til av SCOEL, og ellers i dette dokumentet, er listet under referanser i vedlagte 
kriteriedokument, side 36 (referanse 1, se vedlegg):  
 

1. Recommendation from the Scientific Committee on Occupational Exposure Limits for Bisphenol-A. 
SCOEL/SUM/113, June 2014. 
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10. Vedlegg: SCOEL

 



16 

 

 



17 

 

 



18 

 

 



19 

 

 



20 

 

 



21 

 

 



22 

 

 



23 

 

 



24 

 

 



25 

 

 



26 

 

 



27 

 

 



28 

 

 



29 

 

 



30 

 

 



31 

 

 



32 

 
 



33 

 



34 

 
 



35 

 
 



36 

 
 



37 

 
 



38 

 
 



39 

 
 



40 

 
 



41 

 
 



42 

 
 



43 

 
 



44 

 



45 

 
 



46 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


