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Vi viser til Arbeidstilsynets høringsbrev (deres referanse 2018/7288) angående forslag til 

endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 

 

Vi takker for at vi får anledning til å kommentere forslag til revisjon av de yrkeshygieniske 

grenseverdier. Yrkesmedisinsk avdeling har en viktig rolle i det forebyggende arbeidet, 

spesielt relatert til de pasientene som blir utredet hos oss og deres kolleger. En reduksjon av 

grenseverdiene og en bedre dokumentasjon på dagens eksponeringsnivå vil være et viktig 

insentiv for arbeidsgiver å igangsette eksponeringsreduserende tiltak som kan forebygge 

arbeidsrelatert sykdom og skade. 

 

Vi har følgende kommentarer til dokumentet: 

Flere av forbindelsene som nå er til revisjon er relevante for industrien på Vestlandet, 

inkludert produksjon og utvinning av olje og gass, næringer som er knyttet opp til denne 

industrien (skipsverft, overflatebehandling etc), samt smelteverksindustrien. I våre 

utredninger av mulig relasjon mellom yrkeseksponering og helse møter vi daglig pasienter 

som er eksponert for en eller flere av disse forbindelsene. 

 

Vi støtter de forslagene som Arbeidstilsynet har foreslått. Vi ser imidlertid at det på mange 

områder er dårlig dokumentasjon på dagens eksponeringsnivå, og at det i 

grunnlagsdokumentene utelukkende er dokumentasjon som i dag finnes i EXPO som er lagt 

til grunn. Det finnes en del måledokumentasjon nasjonalt som ikke er lagt inn i denne 

databasen, og vi mener at dette er et arbeid som må prioriteres.  

 

For noen av forbindelsene er det lagt inn en fotnote; «Enkelte bedrifter innen 

smelteverkindustrien vil av teknisk-økonomiske årsaker ikke kunne overholde 

grenseverdiene. Det er disse bedriftenes ansvar å dokumentere et forsvarlig arbeidsmiljø. Det 

forutsettes at bedriften(e) har en plan for reduksjon av eksponering og at man kan vise lavere 

verdier over tid. Arbeidstilsynet, ansattrepresentanter og verneombud skal konsulteres og 

informeres om årlige planer og oppnådde resultater». 

Følgende fotnote er viktig, men det er viktig at denne følges opp av myndighetene; de 

bransjene man vet er mye utsatt må dokumentere sine planer for å redusere 

eksponeringsnivået. 

 

Gjennomgangen bygger på de høringsforslagene som vi har mottatt, samt kunnskap som vi 

har om norsk arbeidsliv og eksponeringsvurderinger vi har gjennomført i ulike bransjer.  

 

Notatet er utarbeidet av yrkeshygienikerne og arbeidsmedisinerne ved YMA. 

 

  

Bergen 18.06.2018 

Jens Tore Granslo 

Seksjonsleder        Vedlegg 
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