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SVAR PÅ HØRINGER – FORSLAG TIL ENDRINGER I FORSKRIFT OM
TILTAKS- OG GRENSEVERDIER OG ENDRINGER I VEDLEGG 1 TIL
FORSKRIFTEN.
Vi viser til to brev fra Arbeidstilsynet datert 15.02.2021 referansene: 20/49194 & 49196.
Havforskningsinstituttet forstår det slik at det her er snakk om generelt å senke
grenseverdier og tid for eksponeringen som allerede er vedtatt vil komme, og ut ifra et
helsemessig synspunkt er dette bra.
Vi har fra verneombudene sin side liten forutsetning om å uttale oss om de foreslåtte
grenseverdiene, men det er viktig for oss at vi til enhver tid har oppdaterte datablad med
riktig informasjon tilgjengelig og at de gode arbeidsrutinene ved instituttet opprettholdes.
De veletablerte arbeidsrutinene sammen med tilpassede lokaler skal gjøre oss i stand til å
arbeide med de ytterst små mengdene som vi er i kontakt med i disse høringene. Den
beskjedne bruken tilsier at det ikke skal by på noe problem å forholde seg til de nye
grenseverdiene
Ser vi på instituttet som helhet så er det er tre av kjemikaliene i de to høringene som i
brukes, men i et meget begrenset omfang. Vi har jobbet og jobber stadig med å bytte ut
helseskadelige kjemikalier fra vår virksomhet:
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Formaldehyd – brukes til fiksering. Dette benyttes i dag under punktavsug eller i
avtrekksskap, slik at eventuelle endringer vil ikke få noen. Tidligere målinger har vist at vi
ligger under dagens grenseverdi. Nye målinger må eventuelt gjennomføres når det arbeides
med dette. I enkelte operasjoner med dette stoffet blir det også brukt pustevern og hansker.
Isoamylalkohol – brukes svært sjeldent (kanskje mindre enn en gang i året) til DNA isolering,
og da i avtrekk eller punktavsug
Trimetylamin - er meget sjeldent i bruk og stoffet oppbevares ikke på instituttet
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