Hei
Tusen takk for innspill. Jeg skal bringe det videre til Arbeidstilsynet.

Med vennlig hilsen
Anita Hegg
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Mob: +47 99 02 03 16
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
www.bnl.no
BNL på Facebook
Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
www.nho.no
Spørsmål om arbeidsrett eller HMS? Arbinn.no
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings‐ og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en
paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble etablert i
1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri‐ og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og
entreprenørbedrifter.

Fra: Petter Berg‐Wollan <Petter.Berg‐Wollan@consto.no>
Sendt: mandag 27. april 2020 09:11
Til: Anita Hegg <anita.hegg@bnl.no>
Kopi: Ramstad, Astrid Lund <astrid.lund.ramstad@arbeidstilsynet.no>
Emne: SV: referansenr: 2016/36760‐ Vedr. høring endring av tiltaks‐ og grenseverdier
Hei
AT sier følgende i begge dokumentene:

Jeg har ikke forutsetninger til å overprøve dette og legger derfor til grunn at dette er riktig og støtter forslaget på
bakgrunn av dette.
At annet viktig moment som AT beskriver er at den næringen og de virksomhetene som omfattes av dette har stort
potensial for å redusere eksponering ytterligere ved målrettede tiltak. Jeg er av samme oppfatning og foreslår at
AT bidrar med en kampanje, veileder eller annen egnet kommunikasjonsform som hjelper virksomhetene med å
redusere eksponering på individnivå. Det vil være kommunikasjonsteknisk smart slik at de som blir berørt av
innskjerpingen ikke bare opplever at grenseverdier blir senket uten at de får noe hjelp/veiledning til målrettede
tiltak for å oppfylle de nye kravene.

Med vennlig hilsen

CONSTO AS
Petter Berg‐Wollan
HMS‐/Kvalitetssjef
Mob. +47 40 21 80 77
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Følg oss gjerne på Instagram og Facebook.
Fra: Ramstad, Astrid Lund <astrid.lund.ramstad@arbeidstilsynet.no>
Sendt: torsdag 23. april 2020 13.50
Til: Anita Hegg <anita.hegg@bnl.no>
Emne: SV: referansenr: 2016/36760‐ Vedr. høring endring av tiltaks‐ og grenseverdier
Hei,
Jeg vedlegger grunnlagsdokumentene som er på høring.
I forordet finner du bakgrunnen for denne revisjonen, og i kapittel 6 Vurdering finner du vurdering for hvorfor
grenseverdien vurderes senket.
I tillegg, Direktivene er minimumsdirektiv dvs at Norge må ha like grenseverdier eller kan innføre strengere
grenseverdier enn direktivene foreslår. I disse tilfellene hadde Norge like grenseverdier fra før som direktivet
foreslo, men partene spilte inn at det var nødvendig å se på kunnskap og senke grenseverdiene ytterligere.
Forslag til nye grenseverdier ble drøftet med LO og NHO/Norsk industri i et møte 23. mars.

Håper dette er oppklarende.

Med vennlig hilsen
Astrid Lund Ramstad
sjefingeniør
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Arbeidstilsynet — for et godt arbeidsliv
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Emne: referansenr: 2016/36760‐ Vedr. høring endring av tiltaks‐ og grenseverdier
Hei
Jeg viser til høringsbrev vedr. forslag om endring av tiltaks‐ og grenseverdier. Jeg har fått spørsmål fra en
medlemsbedrift om følgende og som jeg lurer på om du kan hjelpe meg å svare på? Spørsmålet er følgende:
"Er det EU direktivet som revideres og som resulterer i forskriftsendring i Norge?
Jeg kan ikke mye om dette, men jeg mener Norge skal ha like grenseverdier som EU så fremt vi ikke kan
dokumentere avvikende forhold som må hensyntas.
Hvis den norske revisjonen vil senke grenseverdiene lavere enn EU krav kan du da korte redegjøre for hvorfor det er
ønskelig?"
Veldig takknemlig hvis du kan hjelpe meg med dette. På forhånd tusen takk!

Med vennlig hilsen
Anita Hegg

Advokat/HMS‐fagsjef
Mob: +47 99 02 03 16
Byggenæringens Landsforening (BNL)
Middelthunsgate 27, 0368 Oslo
Postboks 7187 Majorstuen, 0307 Oslo
www.bnl.no
BNL på Facebook
Tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO)
www.nho.no
Spørsmål om arbeidsrett eller HMS? Arbinn.no
Byggenæringens Landsforening (BNL) er en nærings‐ og arbeidsgiverpolitisk organisasjon for bedrifter i byggenæringen. BNL er en
paraplyorganisasjon for 15 bransjer som har over 4100 medlemsbedrifter som sysselsetter mer enn 74 000 ansatte. BNL ble etablert i
1997 og er en landsforening i NHO. BNL organiserer industri‐ og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverksbedrifter og
entreprenørbedrifter.

