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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 direktiv 2019/130/EU fastsatt 16. januar 2019, og er 
den andre endringen av karsinogen-mutagen-direktivet 2004/37/EC om vern av arbeidstakere mot risiko ved 
å være utsatt for kreftfremkallende eller arvestoffskadelige stoffer (arbeidsmiljødirektivet).  EU har som mål 
å fastsette juridisk bindende grenseverdier for 50 kreftfremkallende stoff gjennom fire endringsdirektiv til 
karsinogen-mutagen-direktivet. Når bindende grenseverdier er vedtatt i EU må medlemslandene/EØS-
landene innføre samme verdi eller lavere. De bindende grenseverdiene tar hensyn til tekniske, økonomiske 
vurderinger i tillegg til de helsebaserte vurderingene.  

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). EU-kommisjonen kan også velge kriteriedokumenter fra andre 
vitenskapskomiteer, som ECHA sin vitenskapskomite Risk Assessment Committee (RAC). Statens 
arbeidsmiljøinstitutt ved toksikologisk ekspertgruppe for grenseverdier, TEAN, bidrar med toksikologiske 
vurderinger i dette arbeidet. 

Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, og tilgjengelige 
eksponeringsdata fra virksomheter i ulike næringer fås fra eksponeringsdatabasen EXPO ved Stami.  

Beslutningsprosessen skjer gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets 
hovedorganisasjon/Norsk Industri og Landsorganisasjonen i Norge deltar, samt orienteringer i møte med 
Regelverksforum eller per e-post, og med påfølgende offentlig høring. Konklusjonene fra høringen med 
forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges Arbeids- og sosialdepartementet som tar den endelige 
beslutningen om forskriftsfastsettelse av grenseverdiene. 
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Innledning 

Dette dokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for mineraloljer som er 
brukt som motoroljer. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational 
Exposure Limits (SCOEL) i EU for dette stoffet (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra toksikologisk 
ekspertgruppe for grenseverdier, TEAN, ved Statens arbeidsmiljøinstitutt.  

1. Stoffets identitet 

Det skilles ofte mellom mineraloljer, som består av en blanding av hydrokarboner, og syntetiske oljer. 
Mineraloljer brukt som motoroljer består av blandinger av hydrokarboner (inkludert parafiner, naftaner og 
komplekse/alkylerte polyaromater og smørende tilsetningsstoffer) fra en mineralkilde, spesielt et destillat av 
petroleum. 

Mineraloljer har forskjellige fysiske kjemiske egenskaper (f.eks viskositet) og kjemisk sammensetning (f.eks. 
aromatisk innhold) og kan derfor ikke beskrives med en enkelt kjemisk formel, og ytterligere identifisering 
kan derfor ikke oppgis. 

2. Fysikalske og kjemiske data 

Oljer utvikles for å kunne tåle høye temperaturer i tillegg til å oppfylle en rekke andre fysiske egenskaper. 
Krav til egnet bruk gjør at man tilsetter ulike tilsetningsstoffer, for eksempel antiskum, antislitasje og 
viskositetsforbedrende stoffer, for å øke de fysiske egenskapene til oljene.  

Mineraloljer som er brukt som motorolje er stoffer som kan bestå av mange ulike komponenter med ulike 
fysiske og kjemiske egenskaper, og som vil variere ut ifra motortype og bruk, og det er derfor ikke oppgitt 
fysikalske og kjemiske data for disse.  

2.1 Forekomst og bruk 

Mineraloljer som er brukt som motoroljer er oljer som spesielt tidligere ble brukt i forbrenningsmotorer for 
å smøre og kjøle ned de bevegelige delene i motoren. Både selve oljen og tilsetningsstoffene kan virke 
irriterende og allergifremkallende på huden og føre til blant annet irritativt og allergisk kontakteksem. 

I typiske mannsdominerte yrker som mekaniker, bonde og fisker, anleggsarbeider, metallarbeider og 
operatør i industri finner man flest eksponerte arbeidstakere.  I 2016 oppga 11 % av de yrkesaktive, 
tilsvarende 280 000 personer, at de daglig har hudkontakt med oljer, smøremidler eller skjærevæsker. 
Publiserte tall inkluderer også de som bruker hansker, siden oljetilsølte hansker kan gi høyere eksponering. 
Forekomsten har vært relativt stabil i perioden 2003–2016 (mellom 10 og 13 %). [4].  
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3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 

Norge har grenseverdier for høyraffinerte mineraloljer, og oljetåke og oljedamp (mineraloljepartikler), men 

ingen grenseverdi for mineraloljer som tidligere er brukt som motoroljer. 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Basert på anbefalinger fra den europeiske vitenskapskomiteen, SCOELs kriteriedokument av juni 2016 [1] har 

ikke EU fastsatt en bindende grenseverdi for mineraloljer, men fastsatt en anmerkning «skin» for mineraloljer 

brukt som motoroljer.  

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Ingen land har grenseverdi for mineraloljer som tidligere er brukt som motoroljer. De grenseverdiene som 

andre land og organisasjoner oppgir, er grenseverdier for høyraffinerte mineraloljer, og oljetåke og oljedamp 

(mineraloljepartikler) slik som forskriftsfestet i Norge. Disse grenseverdiene er derfor ikke inkludert i dette 

avsnittet. 

3.4. Stoffets klassifisering 

Mineraloljer som er brukt som motoroljer er prosessgenererte stoffer og er derfor ikke klassifisert og merket  
i henhold til CLP Annex VI (Europaparlaments og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008,  
tabell 3.1 (Liste over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier)).  
 

3.5 Biologisk overvåking 

For å vurdere grad av 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 har ikke fremmet et forslag til biologisk grenseverdi for mineraloljer. 
 

3.6 Andre reguleringer 

Det europeiske kjemikaliebyrået ECHA har samlet 40 regelverk i en database med informasjon om hvordan 

kjemiske stoffer er regulert, og regelverk for de stoffene er søkbare: ECHA-søk.  

I tillegg til regelverk for grenseverdi og klassifisering som er omtalt i dette dokumentet, kan man søke andre 
gjeldende regelverk for mineraloljer som brukte motoroljer her: Mineraloljer som brukte motoroljer. 

https://echa.europa.eu/legislation-finder
https://echa.europa.eu/substance-information/-/substanceinfo/100.239.720
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4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1 Anbefaling fra SCOEL 

SCOEL har kategorisert ubehandlede/lite behandlet mineraloljer som har vært brukt som motorolje som en 
gruppe A karsinogen (gentoksisk karsinogen; uten terskel) og anbefaler anmerkning for hudopptak. SCOEL 
anbefaler ingen bindende 8-timers grenseverdi eller korttidsverdi. Se anbefalingene fra SCOEL i vedlegg 1. 

4.2 Kommentarer fra TEAN  

Bakgrunn 
De kjemiske sammensetningene av motoroljer vil variere avhengig av behovene til forskjellige motorer og 
driftsforhold. Motoroljer brukes i en rekke ulike motorer, men først og fremst i bil- og motorsykkelmotorer, 
dieselmotorer, marine motorer, luftmotorer og i bærbare maskiner (eks. motorsager og gressklippere). Den 
kjemiske sammensetningen av motoroljen vil endres over tid når motoren er i drift, blant annet på grunn av 
høye temperaturer og mekanisk slitasje. Det vil eksempelvis kunne skje nitrering, polymersprengning og 
oksidasjon i oljen under bruk som resulterer i akkumulering av ulike forurensninger i motoroljen. Noen 
eksempler på slike forurensninger er drivstoff, metalloksider og forbrenningsprodukter (inkludert 
polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH)).  

Kreftklassifisering 
Her deles mineraloljen opp i høyraffinert og ubehandlet/lite behandlet (raffinert) av IARC. 

Ubehandlet/lite behandlet mineralolje: 

IARC: Gruppe 1 (kreftfremkallende for mennesker) basert på omfattende evidens for karsinogenisitet hos 
forsøksdyr støttet av humane studier (IARC, 2012).  

SCOEL Gruppe A (gentoksisk karsinogen; uten terskel) for mineralolje brukt som motorolje. Den antatt 
viktigste yrkesmessige eksponeringen er via hudeksponering. 

Høyraffinert mineralolje: 

MAK 2018 – ikke tilstrekkelig datagrunnlag for å klassifisere som kreftfremkallende 

Helseeffekter 
Den kritiske effekten av ubehandlet/lite behandlet mineralolje og mineralolje brukt som motorolje er 
hudkreft. 

Den kreftfremkallende egenskapen hos ulike mineraloljer vil variere med komposisjon og prosessering. 
Ubehandlede og lite behandlede oljer er klassifisert som gruppe 1 kreftfremkallende stoffer av IARC, med 
tilstrekkelig evidens fra studier hos mennesker. Dette gjelder også for mineralolje brukt som motorolje som 
vil inneholde forskjellige urenheter basert på bruk, f.eks. PAH. Sammenhengen mellom eksponering for 
mineralolje og hudkreft, da spesielt kreft på skrotum, har vært kjent siden begynnelsen av 1900-tallet hos 
arbeidere på industrielle spinnerier. Senere har man også funnet sammenheng mellom hudkreft og 
mineralolje hos andre yrkesgrupper som f. eks. metallarbeidere. Hudeksponering er den viktigste 
eksponeringsveien for disse kreftformene. Noen studier har også antydet at mineralolje kan være relatert til 
andre kreftformer som kreft i strupehodet og bukspyttkjertelen (IARC, 2012) 
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TEANs vurdering 
TEAN har i denne omgang bare vurdert underlaget for mineralolje som er brukt som motorolje, da det er 
dette som fremkommer i direktivet (EU) 2019/130 (andre endring), og som er omhandlet i SCOEL-
dokumentet (2016-405, Mineral Oils as Used Engine Oils). Vi vil imidlertid gjøre oppmerksom på at det kan 
være aktuelt å vurdere anmerkinger (hud og kreft) av mineraloljer i et bredere perspektiv. IARC har for 
eksempel klassifisert lite behandlede eller ubehandlede mineraloljer (Mineral oils, untreated or mildly 
treated), som kreftfremkallende for mennesker (gruppe 1).  

Norge har i dag en grenseverdi for mineralolje som oljetåke på 1 mg/m3. Denne grenseverdien har ingen 
anmerkning.  

I dagens norske grenseverdiliste spesifiseres det ikke hvilke typer av mineraloljer som omfattes av 
grenseverdien. EU-direktivets forslag til hudanmerking gjelder for mineralolje som er brukt som motorolje, 
og omfatter ikke andre mineraloljer. Det bør derfor spesifiseres at denne hudanmerkingen bare gjelder 
mineralolje som er brukt som motorolje.  

I og med at mineralolje som er brukt som motorolje er med i kreft-mutasjonsdirektivet bør den også gis en 
K-anmerkning (kreftfremkallende). 

5.  Bruk og eksponering 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Data fra Produktregisteret er innhentet fra 2017 og inneholder opplysninger om ulike stoffer som er 

komponenter i mineraloljer, og for mange av disse finnes det egne forskriftsfestede grenseverdier.  Det er 

registrert 102 produkter (produkttypekode S45180) for mineraloljer som er brukt som motoroljer, og disse 

utgjør til sammen ca. 1490 tonn. Netto mengde av denne produkttypekoden har økt betydelig siden 2009 

(286 tonn). 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO-data 
 
I Stami’s eksponeringsdatabase EXPO finnes eksponeringsmålinger av mineralolje som oljetåke og oljedamp. 
Direktivforslaget inneholder kun et forslag om anmerkning for hudopptak siden opptak av mineraloljer som 
er brukt som motoroljer kan skje gjennom huden og føre til hudkreft. EXPO inneholder kun 
eksponeringsmålinger av stoffer som inhaleres, og eksponeringsdata er derfor ikke inkludert i dette 
grunnlagsdokumentet. 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 
Mineralolje som er brukt som motorolje analyseres som oljetåke. Siden direktivforslaget kun gjelder 
hudanmerkning er ikke prøvetakings- og analysemetoder inkludert i dette grunnlagsdokumentet.  
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6.  Vurdering 

EU-direktivets forslag til hudanmerking gjelder for mineralolje som har vært brukt som motorolje, og 
omfatter ikke andre mineraloljer. SCOELs anbefaling at mineraloljer brukt som motorolje er kategorisert som 
gruppe A (gentoksisk karsinogen; uten terskel) ligger til grunn for EU-direktivets forslag, og den antatt 
viktigste eksponeringen for mineraloljer som er brukt som motoroljer er via hud. 

Ubehandlede eller lite behandlede mineraloljer er anbefalt klassifisert som gruppe 1 (kreftfremkallende for 
mennesker) av IARC og forårsaker kreft i huden, spesielt av pungen hos mennesker. IARC mener også at 
datagrunnlaget for kreftfremkallende grad av høyraffinerte mineraloljer fortsatt ikke er tilstrekkelige til å 
trekke konklusjoner. 
 
TEANs har vurdert datagrunnlaget (SCOEL, IARC og MAK) for mineralolje som er brukt som motorolje i 
henhold til forslaget i direktivet (2019/130/EU), og TEAN anbefaler en hudanmerkning som bare gjelder 
mineralolje som er brukt som motorolje.  
 
I og med at mineralolje som er brukt som motorolje er anbefalt klassifisert som kreftfremkallende forårsaket 
av hudeksponering bør den også gis en anmerkning K (kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende). 

Data fra Produktregisteret gir ingen eksakte opplysninger om mengde og bruk av mineraloljer brukt som 

motoroljer.  

Eksponeringsdatabasen inneholder personbårne målinger av oljetåke og oljedamp som gir et 
eksponeringsnivå for inhalasjon av mineraloljepartikler fra disse to komponentene, men disse målingene gir 
ikke grunnlag for eksponeringsnivået for motoroljer eksponert på hud.  
 
EUs konsekvensutredning vurderer at ca. 1.5 million arbeidstakere kan bli utsatt for brukte motoroljer i 
Europa. Data om kreftfremkallende effekt ved bruk av brukte motoroljer er begrenset, og det er utilstrekkelig 
informasjon om det kreftfremkallende potensialet til moderne mineraloljer. I tillegg er dermatitt også knyttet 
til eksponering for motorolje. Tiltak for å redusere risikoen for eksponering er allerede på plass. Erstattes 
mineralolje med syntetisk olje kan det bli ca. € 2 per liter dyrere, mens kostnadene for hansker kan variere 
fra € 0,30 til € 65 per par. Andre kostnader inkluderer opplæring og utdanning og spesialavhending. 
 
Arbeidstilsynet kan ikke se at det foreligger tekniske eller økonomiske argumenter for å ikke å innføre 
anmerkning H (kjemikalier som kan tas opp gjennom huden) og K (kjemikalier som skal betraktes som 
kreftfremkallende) basert på den helsebaserte anbefalingen fra TEAN. 

7.  Konklusjon med forslag til nye 
anmerkninger 

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon og begrensninger i type mineraloljer dvs. mineraloljer som er 
brukt som motorolje forslås det å oppføre mineraloljer som brukte motoroljer som et eget stoff i 
grenseverdilisten med anbefalte anmerkninger H (kjemikalier som kan tas opp gjennom huden) og K 
(kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende), og ingen grenseverdi. 
 
Forslag til anmerkninger for mineraloljer som brukte motoroljer:  
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Anmerkninger: H (kjemikalier som kan tas opp gjennom huden) og K (kjemikalier som skal betraktes som 

kreftfremkallende).  

Ny oppføring i vedlegg 1 til forskrift om tiltaks- og grenseverdier: Mineraloljer som brukte motoroljer. 

 

8.  Ny anmerkning 

Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien – altså etter drøftingene med 

partene, høringen og endelig forslag fra Arbeidstilsynet. 
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Vedlegg 1: SCOEL 
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