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Høring - Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og 
endringer i vedlegg 1 til forskriften 
1 Bakgrunn 
Det vises til Høring – Forslag til endringer i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og endringer i 
vedlegg 1 til forskriften med høringsfrist 29. mars 2021. I høringen foreslås det å innføre 
grenseverdi og korttidsverdi for 4-aminotoluen mv. og senke grenseverdiene for flere stoffer. 

2 Drøfting 
Arbeidstilsynet har basert sine forslag på vurderinger og anbefalinger fra EUs vitenskapskomité 
for fastsettelse av grenseverdier, Scientific Committee for Occupational Exposure Limits 
(SCOEL) for de enkelte stoffene. Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har vurdert og evaluert 
SCOEL-dokumentene, evaluert nyere litteratur etter utgivelsen av dokumentene, og vurdert 
behov for grenseverdier og anmerkninger som foreslått i direktivene. De nevnte instanser har 
høy faglig kompetanse, og de har gjort et grundig arbeid. 
Arbeidstilsynet har utarbeidet selve forslagene til nye grenseverdier og anmerkninger for 
stoffene og vurdert i hvilken grad det er nødvendig å ta hensyn til tekniske og økonomiske 
forhold ved fastsettelse av grenseverdien etter gjennomførte drøftinger med LO og NHO/Norsk 
industri.  
De foreliggende forslagene fra Arbeidstilsynet til endringer i Forskrift om tiltaks- og 
grenseverdier er solid faglig fundert, og gis Forsvarets tilslutning. Endringene vil på generell 
basis innebære en sikrere ivaretakelse av arbeidstakernes liv og helse. 
De aktuelle forslagene antas likevel ikke å medføre vesentlige konsekvenser for Forsvarets 
virksomhet, selv om Forsvaret har en del av stoffene i sine produkter. Dette er basert på 
antakelser, da det ikke er utført risikovurderinger av Forsvarets produkter og eventuelle 
konsekvenser ved endringer av grenseverdier. 

3 Konklusjon 
De foreliggende forslagene fra Arbeidstilsynet til endringer i Forskrift om tiltaks- og 
grenseverdier er solid faglig fundert, og gis Forsvarets tilslutning. 
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