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Høring: Endringer i grenseverdier 
Det vises til Arbeidstilsynets høringssak publisert 17. april 2020. 
 
Forslaget gjelder blant annet endring av grenseverdiene for to stoffer: Respirabelt krystallinsk silika 
og seksverdige kromforbindelser.  
 
I høringen forslår Arbeidstilsynet å senke grenseverdien for Respirabelt krystallinsk silika til 0,05 
mg/m3 fra tidligere 0,1g/m3. EU har en grenseverdi i dag på 0,1g/m3 
 
Forslaget om grenseverdier for Seksverdig Crom (CR-VI) gjelder 8 timers eksponering for CR-VI og 
grenseverdiene settes svært lavt i det nye forslaget, også dette under EUs krav. 
 
Arbeidstilsynet har i stor grad basert disse nedsettelsene på rapporter med fokus på helsefaglige  
områder. 
 
Helse er et meget viktig og sentralt område for vårt arbeide overfor våre medlemsbedrifter. MEF har 
vært og er med på prosjekter innen denne problemstillingen. Et av prosjektene er NHP-nettverket. 
Et forskningsprosjekt i regi av Miljødirektoratet, NGI og Sintef. Prosjektet som strekker seg over 2 år 
har som mandat å avdekke hvor skadelig CR-VI er for miljøet.  
 
Vi kan ikke se at arbeidstilsynet har vurdert den foreslåtte grenseverdien i forhold til 
anleggsnæringen. Det er heller ikke vurdert hvilke konsekvenser endringen vil få for drift, og de 
økonomiske konsekvensene for gjennomføring av anleggsprosjekter. 
 
I grunnlaget for fastsettelse av grenseverdier skriver AT følgende: 
 
«En reduksjon av grenseverdien til 0,05 mg/m3 vil sannsynligvis føre til at flere virksomheter vil ha 
eksponeringsnivåer over grenseverdi, særlig innen næringen Anleggsvirksomhet hvor om lag 1/3 av 
målingene registrert i EXPO ligger over dagens grenseverdi. Arbeidstilsynet legger til grunn at det i 
disse virksomhetene er et stort potensial for å redusere eksponeringen ytterligere, ved hjelp av 
målrettede tiltak for å få ned støvproduksjonen.» 
 
Det er heller ikke vurdert hvorfor grenseverdiene skal være lavere enn i andre stater innen EØS-
området, inkludert de fleste av våre naboland. Skal en innføre så betydelige endringer som her 
foreslått, forventer vi at dette gjøres i et nært samarbeid med bransjen. Dette for bl.a. å avdekke 
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hvilke kostnader forslaget vil medføre, hvilke investeringer bedriftene forventes å måtte gjøre og om 
det er behov for å etablere eventuelle overgangsordninger. Det siste for at bedriftene skal kunne 
klare å tilpasse seg de nye kravene. 
 
Vi mener at innføringen av de nye grenseverdiene bør utsettes, og at Arbeidstilsynet etablerer et 
nært samarbeid med næringen slik at en kan gjøre de nødvendige vurderinger som vi etterlyser før 
forslaget eventuelt vedtas.   
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