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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 2019/1831/EU fastsatt 24. 
oktober 2019 som inneholder den 5. liste med forslag til indikative grenseverdier for 10 stoffer.  

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.  

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, orientering til Regelverksforum, 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 fosforyltriklorid. 
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, Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).  

1. Stoffets identitet 

Fosforyltriklorid og dets molekylformel, stoffets identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service (CAS-
nr.), European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances (EINECS-nr. el. EC-nr.) er gitt i tabell 
1. Strukturformel av fosforyltriklorid er vist i figur 1. 

Tabell 1. Fosforyltriklorid og dets identitet. 

Kjemisk navn  

Molekylformel  
Fosforyltriklorid (Phosphoryl trichloride) 

Cl3OP 

 
Synonymer  

                                                                                                                                      Fosforylklorid, 
fosforoksyklorid  

 
CAS-nr.  

                                                                                                                                                    10025-87-3 

 
EC-nr.  

                                                                                                                                                  233-046-7 

 
Index-nr.  

                                                                                                                                                  015-009-00-5 

 

 

   

Figur 1. Strukturformel av fosforyltriklorid 
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2. Fysikalske og kjemiske data 

Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for fosforyltriklorid. 
 
Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for fosforyltriklorid. 

Kjemisk formel        Cl3OP 

Molekylvekt (g/mol) 153,33 

Fysisk tilstand Fargeløs væske med en stikkende lukt 

Smeltepunkt (oC) 1,3  

Kokepunkt (101,3 kPa) (oC)  105,8 

Tetthet (20 oC) (g/cm3) 1,65 

Damptetthet (luft = 1)   5,3 

Damptrykk (27 oC) (mm Hg) 40  

Løselighet i vann Reagerer med vann 

Omregningsfaktor (20 oC) (mg/m3) 1 ppm =  6,38  

Data gitt av TEAN. 

2.1 Forekomst og bruk 

Fosforyltriklorid er produsert og/eller importert i det Europeiske økonomiske samarbeidsområdet i 1 - 10 
tonn årlig. Dette stoffet brukes av profesjonelle i stort omfang i kjemikalieproduksjon (som intermediat i 
produksjonen av stoffblandinger eller ompakking), industriell produksjon, forskning og utvikling og 
helsetjenester. Fosforyltriklorid brukes i plastprodukter og elastomer tilsetningsstoffer, som til sammen 
utgjør om lag halvparten av bruken. I tillegg brukes stoffet som funskjonelle væsker som hydrauliske 
væsker, tilsetningsstoffer i smørende oljer, overflateaktive stoffer og konserveringsmidler, 
organfosforholdige produkter som pesticider. Det brukes også som laboratoriekjemikalier, pH regulatorer, 
vannbehandlingsprodukter, halvledere, metallprodukter og produksjon av elektrisk, elektronisk og optisk 
utstyr. De mest sannsynlige utslipp av fosforyltriklorid til omgivelsene ved industriell bruk skjer ved 
blandingsprosesser av kjemikalier og fra produksjonen. Ved innendørs bruk skjer utslipp eksempelvis ved 
bruk av væsker og vaskemidler til maskinvask, vedlikeholdsprodukter til kjøretøy, maling og grunning og 
dufttilsetninger til bl.a. luftrensere.  
Fosforyltriklorid kan konverteres ved en multifaset kjemisk syntese til nervegass. Derfor er produksjon og 
eksport strengt kontrollert av International Chemical Weapons Convention (OECD SIDS 2004). 
ECHA har ingen offentlige registrerte data som viser om eller i hvilke kjemiske produkter fosforyltriklorid 
kan bli brukt eller hvordan det mest sannsynlig slippes ut i omgivelsene.1, 2, 3, 4 

3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdi 
 
Nåværende grenseverdi (8 timer) i Norge med anmerkninger for fosforyltriklorid er: 0,1 ppm (0,6 mg/m3).  
Denne grenseverdien ble revidert og fastlagt som administrativ norm i 1984 og senere forskriftsfestet i 
2013 i den da nye forskrift om tiltaks- og grenseverdier. 
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Norge har høyere grenseverdi for fosforyltriklorid enn den veiledende grenseverdien fra EU. Norge mangler 

korttidsverdi (SCOEL, ACSH (Advisory Committee on Safety and Health at Work) and TCP (Technical Progress 

Committee)). 

3.2. Grenseverdi fra EU 

Basert på anbefalinger fra den europeiske vitenskapskomiteen, SCOELs kriteriedokument av 2016, har EU 

fastsatt veiledende grenseverdi delvis i tråd med med anbefalingene. Dagens grenseverdi i EU, etter 

implementering av direktiv 2019/1831/EU fastsatt 24. oktober 2019 (den 5. liste til direktiv 98/37/EC) er:  

IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8-timers TWA) er 0,01 ppm (0,064 mg/m3)  

Korttidsgrenseverdi (15-minutters STEL) er 0,02 ppm (0,12 mg/m3).                                                                                                                                                                                               

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3. 

Tabell 3.  Grenseverdier for fosforyltriklorid fra andre land og organisasjoner. 

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer)  

Korttidsverdi 

(15 min)  

Anmerkning 

Kommentar 

ppm mg/m3 ppm               mg/m3 

Sverige1 0,1 0,6 0,2 1,2 Veiledende korttidsverdi 

Danmark2 0,1 0,6 - -  

Finland3 - - 0,5  2,4  

England4 0.2  1.3  0.6  3.8  

Nederland5 - 0,6  - -  

Tyskland6 0,2  1,3 - -  

Frankrike5 0,1 0,6 - -  

Østerrike5 0,2  1,0 0,8 4  

ACGIH7 0,1  - -  

 

1 Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7, 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf  
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007 https://at.dk/media/5941/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-t.pdf   
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016, 
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160972/STM_10_2018_HTPvarden_2018_WEB.pdf?sequence=1&isAllo
wed=y 
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 
5 Nederlandsk databank for grenseverdier, http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; 
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Grenswaarden-gevaarlijke-stoffen/Grenswaarden  
6 DGUV (German Social Accident Insurance), GESTIS International limit values, https://limitvalue.ifa.dguv.de/   
7ACGIH TLVs and BEIs, Threshold Limit Values for Chemical Substances and Physical Agents & Biological Exposure  
Indices, 2020. 

 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf%202
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2018-1.pdf%202
https://at.dk/media/5941/c-0-1-graensevaerdilisten-2007-t.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160972/STM_10_2018_HTPvarden_2018_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160972/STM_10_2018_HTPvarden_2018_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
https://www.ser.nl/nl/thema/arbeidsomstandigheden/Grenswaarden-gevaarlijke-stoffen/Grenswaarden
https://limitvalue.ifa.dguv.de/
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3.4. Stoffets klassifisering 
 
Fosforyltriklorid er klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 1272/2008)1 (Liste  
over harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier, tabell 3.1). Fosforyltriklorid er klassifisert 
og merket med koder i henhold til fareklasse, kategori og faresetninger, som gitt i tabell 4.  
 
Tabell 4. Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for fosforyltriklorid2  

Fareklasse 

Farekategori 

Forkortelse Merkekode Faresetning 

Akutt giftighet 

Kategori 4 

Acute Tox. 4 

H302 Farlig ved svelging. 

Etsende/irriterende for huden 

Kategori 1 

Skin Corr. 1A 

H314 Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. 

Akutt giftighet 

Kategori 2 

Acute Tox. 2 

H330 Dødelig ved innånding. 

Spesifikk målorgantoksisitet – enkel eksponering 

Kategori 1 

STOT RE 1 

H372  Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt 
eksponering. 

1 CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008) https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database 
2 http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf 

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 fosforyltriklorid. 

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.  
 

Stoffer som gir stor grunn til bekymring (SVHC, substances of very high concern) føres opp på kandidatlista i 

Reach. Stoffene er kandidater til videre regulering. Fosforyltriklorid er ikke oppført på kandidatlista. 

SVHC-stoffer som er i omfattende bruk og medfører fare for eksponering av mennesker og miljø føres opp 

på Reach vedlegg XIV. Virksomheter som fortsatt har behov for å bruke disse stoffene må søke om 

autorisasjon.  

Reach vedlegg XVII inneholder stoffer og stoffgrupper som gir uakseptabel risiko for helse og/eller miljø. 

Stoffene er helt eller delvis forbudt. 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf
https://echa.europa.eu/legislation-finder
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Fosforyltriklorid er ikke oppført på Reach vedlegg XIV (autorisasjonslisten) eller vedlegg XVII 
(restriksjonslisten). 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1 Anbefaling fra SCOEL 

SCOEL anbefaler for fosforyltriklorid en grenseverdi (8-timers TWA) lik 0,01 ppm (0,064 mg/m3) og 

korttidsgrenseverdi (15-minutters STEL) lik 0,02 ppm (0,13 mg/m3). Se vedlagt SCOEL-dokument 

«SCOEL/REC/181 Phosphoryl Trichloride» (Vedlegg 1). 

4.2 Kommentarer fra TEAN  

SCOEL-dokumentet for fosforyltriklorid er fra 20161. TEAN har i tillegg gjennomgått kriteriedokumenter fra 
OECD SIDS (2004)5 og MAK (2016)6. Det ble gjort litteratursøk i PubMed, Web of Knowledge and Google 
Scholar fra 2016. RTECS databasen ble også sjekket. Ingen nyere referanser som vil endre på konklusjonene 
fra SCOEL ble funnet. 

 

Toksikokinetikk 
Ved kontakt med atmosfærisk fuktighet hydrolyseres fosforyltriklorid til saltsyre og fosforsyre. Halveringstid 
for fosforyltriklorid i vann er mindre enn 10 sek. På grunn av stoffets høye reaktivitet og vannløselighet er 
skader i hovedsak begrenset til øvre og nedre luftveier. Dette inkluderer også lungene hvis eksponeringen 
økes (OECD SIDS 2004). 

Ingen data er tilgjengelige om mulig overgang av ikke-hydrolysert fosforyltriklorid til systemisk sirkulasjon 
ved realistiske arbeidsmiljøeksponeringer, men på grunn av høy reaktivitet av stoffet antas dette å være 
usannsynlig. 

Det finnes ingen kvantitative humane, dyreeksperimentelle eller in vitro toksikokinetikkdata for 
fosforyltriklorid. Fordi fosforyltriklorid er et kortlivet stoff med lokale effekter, finnes det ingen data på 
modellering av toksikokinetikk. 

 

Helseeffekter 
 
Akutt toksisitet 
Inhalasjon av fosforyltriklorid i forbindelse med ulykker kan føre til rødme og inflammasjon i øyne, hoste, 
åndenød/tung pust, svimmelhet og korrosjon i luftveier, som ofte følges av inflammasjon i lungene. 
Skummende, og noen ganger blodig, sputum kan observeres. Skader kan vedvare i uker eller måneder. Etter 
oralt inntak kan fosforyltriklorid forårsake alvorlig vevsskade i mage-tarmkanal. 

Inhalasjon av stoffet i rotte og hamster bekrefter effekter på lunge og lungeepitel, i tillegg til ødemer og 
blødning. Toksiske effekter på enzymsystemer ble observert etter intraperitoneal administrasjon av 
fosforyltriklorid. 

Kroniske skader på lunge ble observert etter oral eksponering av rotte for fosforyltriklorid (≥ 50 mg/kg). 

 
Repetert eksponering 
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Symptomer blant arbeidere som ble eksponert for fosforyltriklorid i luft (hovedsakelig i konsentrasjoner 1,5-
3 ppm, men i noen tilfeller opp til 11 ppm) omfattet irritasjon i øye og luftveier, hoste, akutt åndenød og 
astmatisk bronkitt. Økt nivå av hvite blodceller ble beskrevet blant arbeidere som var eksponert i minst ett 
år. Disse skadene var i mange tilfeller irreversible gjennom observasjonsperioden. Eksponerte arbeidstakere 
er også rapportert å ha høyere hyppighet av tetthet i brystet og tungpustethet. Ved 
oppfølgingsundersøkelser etter 2 år hadde eksponerte arbeidere fortsatt åndedrettsplager. Disse plagene 
minner om tilstanden RADS. 

Repetert inhalasjonseksponering av rotter og marsvin for fosforylklorid (0,08 og 0,2 ppm, 4 timer/dag, 5 
dager/uke i 4 uker, med en etterfølgende 4-måneders observasjonsperiode) viste vekttap, endringer i 
pusterate og oksygenforbruk, samt irritasjon i luftveier. Ved den høyeste dosen fant man alvorlig 
luftveisirritasjon, fulgt av kronisk rhinitt og slimhinnebetennelse i luftrør og bronkier. Ved denne 
konsentrasjon ble det også funnet dystrofi i lever, hjerne og nyre, sammen med cytogenetiske forandringer 
i benmarg. Ved den høyeste dosen var mange av effektene irreversible, hvorimot alle dyr eksponert for den 
lave dosen kom seg helt etter 4-måneders observasjonsperiode (Molodkina 1971, Roshchin and Molodkina 
1977; referert i SCOEL). Disse studiene brukes av SCOEL for å sette forslag til grenseverdi. 

I inhalasjonsforsøk med rotter og mus ga saltsyre liknende effekter, med en NOAEC < 10ppm. 

 

Irritasjon og etsning 
Rødme, inflammasjon og korrosjon har blitt observert etter uhell med eksponering av human hud for 
fosforyltriklorid. Inhalasjon av stoffet resulterer i alvorlig irritasjon i slimhinner og øyne. Stoffet kan også føre 
til alvorlig irritasjon og korrosjon i luftveiene, etterfulgt av inflammasjon i lunger og bronkier. Lungeødem er 
også beskrevet. 

Terskel for irritasjon (subjektivt ubehag) ble bestemt til 0,157 ppm etter 1 min. eksponering av frivillige 
forsøkspersoner. SCOEL bruker dette til anbefaling av korttidsverdi (STEL). De bakenforliggende studiene, 
som er av eldre dato, blir dog av SCOEL vurdert som dårlig dokumentert. 

Dyrestudier bekrefter humane funn i tillegg til alvorlige etseskader i hud hos kanin og mus etter applisering 
av ufortynnet fosforylklorid. 

 

Sensibilisering 
Ingen data er tilgjengelige for sensibiliserende effekt av fosforyltriklorid. Saltsyre er negativt i 
sensibiliseringstester på marsvin og mus.  

 

Gentoksisitet og karsinogenisitet 
Det finnes ingen humane studier av gentoksisitet og tilgjengelige dyrestudier er svake. 

In vitro studier med fosforyltriklorid var negative. Det samme gjelder for hydrolyseproduktene saltsyre og 
fosforsyre, med unntak av en enkelt studie som indikerte kromosomavvik etter eksponering for saltsyre i 
hamsterceller. Det anses dog for usannsynlig at eksponering for fosforyltriklorid kan resultere i systemiske 
endringer av pH i en grad som kan føre til effekter i distale vev eller organer. 

Ingen humane eller dyreeksperimentelle studier om karsinogenisitet av fosforyltriklorid er tilgjengelige. Selv 
om dette er mangelfullt studert, er det ingen klare indikasjoner på karsinogenisitet av saltsyre.  

 
Reproduksjonsskade 
Ingen studier er tilgjengelige om reproduksjonsskadelige effekter av fosforyltriklorid, saltsyre eller fosforsyre. 

 

Kritisk effekt 
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Med basis i OECD SIDS (2004) vurderer SCOEL at kritisk effekt av fosforyltriklorid er irritasjon. Subkronisk 
inhalasjon av rotter (4 måneder, 4 timer/dag, 5 dager/uke) for 0,08 ppm fosforyltriklorid resulterte i milde 
og reversible effekter (vekttap, respiratorisk irritasjon og økt vekt av nyrer). Denne konsentrasjon ble 
karakterisert som «nær kronisk terskel» og ble av OECD SIDS (2004) regnet som LOAEC for fosforyltriklorid.   

MAK (2016) er enig i SCOELS vurdering i at irritasjon er kritisk effekt. MAK benytter humane data som 
indikerer at fosforyltriklorid har en fem ganger sterkere irritativ effekt sammenliknet med fosfortriklorid. 
Ettersom MAK-verdien for fosfortriklorid er 0,1 ppm blir MAK-verdien for fosforyltriklorid 0.02 ppm. 

 
TEANs vurdering 
TEAN er enig med SCOELs vurdering at kritisk effekt av fosforyltriklorid er irritasjon. 

Norsk grenseverdi for fosforyltriklorid er per i dag 0,1 ppm (0,6 mg/m3). TEAN er enig i SCOELs vurdering at 
LOAEC for respiratorisk irritasjon er 0,08 ppm, basert på subkronisk inhalasjon i rotter. Med bruk av 
usikkerhetsfaktorer blir SCOELs anbefaling for grenseverdi (OEL) for fosforyltriklorid 0,01 ppm (0,064 mg/m3), 
hvilket vil medføre en 10x reduksjon av Norges nåværende grense. TEAN støtter SCOELs anbefaling grunnet 
i sterk irriterende effekt av fosforyltriklorid i øvre og nedre luftveier, samt øyne. 

SCOEL anbefaler en korttidsverdi på 0,02 ppm (0,13 mg/m3) for å beskytte mot subjektivt ubehag, men 
anfører dog at de bakenforliggende studiene er dårlig dokumentert. Originalstudiene har ikke vært 
tilgjengelige for TEAN. TEAN vil på grunnlag av den irriterende effekten av fosforyltriklorid anbefale en 
korttidsverdi, men anser at grunnlaget er for dårlig til å fastsette en verdi.  

5.  Bruk og eksponering 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Det foreligger ikke tilstrekkelig data for fosforyltriklorid i Produktregisteret, og data kan derfor ikke 

fremlegges. 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO-data 

                                                                                                                                                                                              

Det foreligger ikke eksponeringsdata for fosforyltriklorid på STAMIs eksponeringsdatavbase EXPO. 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 
I tabell 8 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av fosforyltriklorid presentert.  
 

Tabell 8. Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av fosforyltriklorid. 

Prøvetakingsmetode  Analysemetode  Referanse  

Impigner med H2O  Spektrofotometer NIOSH 64021 

1 https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/niosh-6402.pdf  

https://www.epa.gov/sites/production/files/2015-07/documents/niosh-6402.pdf
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6.  Vurdering 

TEAN er enig med SCOEL om at kritisk effekt av eksponering for fosforyltriklorid er irritasjon. I dag er norsk 
grenseverdi (8-timer) for fosforyltriklorid 0,1 ppm (0,6 mg/m3), men det finnes ingen korttidsverdi eller 
anmerkning.                                                                                                                     

Direktiv 2019/1831/EU anbefaler en veiledende grenseverdi (8-timer) på 0,01 ppm (0,064 mg/m3) og 
korttidsverdi (15-minutters STEL) på 0,02 ppm (0,12 mg/m3). Direktivets indikative grenseverdier er basert 
på SCOELs anbefalinger.  SCOEL anbefaler en korttidsverdi på 0,02 ppm (0,13 mg/m3) for å beskytte mot sterk 
irriterende effekt av fosforyltriklorid i øvre og nedre luftveier og i øyne. Imidlertid anfører SCOEL at de 
bakenforliggende studiene er dårlig dokumentert.  

TEAN er enig i SCOELs vurdering av at LOAEC (Lowest Observed Adverse Effekt Concentration) for 
respiratorisk irritasjon er 0,08 ppm, basert på subkronisk inhalasjon i rotter. TEAN vil på grunnlag av den 
irriterende effekten av fosforyltriklorid anbefale en korttidsverdi, men anser at grunnlaget er for dårlig til å 
fastsette en tallfestet verdi. Arbeidstilsynet har derfor valgt å følge SCOELs anbefaling for korttidsverdi. 

Anbefalte grenseverdier fra Direktivet og SCOEL vil medføre en betydelig reduksjon av Norges nåværende 
grenseverdi. Det foreligger ingen eksponeringsdata fra EXPO eller data fra produktregisteret som tilsier at 
norske virksomheter ikke kan redusere grenseverdiene som foreslås.  

7.  Konklusjon med forslag til ny grenseverdi, 
korttidsverdi og anmerkninger 

På bakgrunn av foreliggende dokumentasjon om fosforyltriklorid, og en avveiing mellom de toksikologiske 
dataene, eksponeringsdata, data om forekomst og bruk i Norge (dvs. tekniske og økonomiske hensyn), 
støtter Arbeidstilsynet at dagens grenseverdi senkes og at korttidsgrenseverdi og anmerkninger innføres.  
 
Nye grenseverdier og anmerkninger for fosforyltriklorid som anbefales: 
 

Grenseverdi (8-timers TWA): 0,01 ppm (0,064 mg/m3) 

Korttidsgrenseverdi (15 min STEL): 0,02 ppm (0,12 mg/m3) 

Anmerkningene: E (EU har en veiledende grenseverdi for stoffet) og S (Korttidsverdi er en 

verdi for gjennomsnittskonsentrasjonen av et kjemisk stoff i pustesonen til en arbeidstaker som ikke skal 

overskrides i en fastsatt referanseperiode. Referanseperioden er 15 minutter hvis ikke annet er oppgitt).                                                                                                                                                                                 

8. Ny grenseverdi 

Dette kapittelet 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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