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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 2017/164/EU fastsatt 31. januar 2017.  
 

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.  

 

I Norge ble de indikative grenseverdiene innført som veiledende administrative normer. Da nye 

Arbeidsmiljøforskrifter trådte i kraft 1.1.2013 ble de veiledende administrative normene forskriftsfestet 

i forskrift om tiltaks- og grenseverdier og fikk betegnelsen tiltaksverdier. I 2015 ble begrepet 

«grenseverdi» for kjemikalier presisert og begrepet «tiltaksverdi» for kjemikalier ble opphevet i forskrift 

om tiltaks- og grenseverdier. I vedlegg 1 til forskriften ble det innført en tydeliggjøring av 

anmerkningene. 

 

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). SCOEL utarbeider de vitenskapelige 

vurderingene som danner grunnlaget for anbefalinger til helsebaserte grenseverdier, og disse legges 

fram for kommisjonen.  

 

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) ved Toksikologisk ekspertgruppe for administrative normer 
(TEAN) bidrar med faglige vurderinger i dette arbeidet. TEAN vurderer og evaluerer de aktuelle 
SCOEL dokumentene, presiserer kritiske effekter og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den 
foreliggende dokumentasjonen. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av 
dokumentet. TEAN bruker kriteriene gitt i SCOEL’s metodedokument ”Methodology for the 
derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 7, June 2013)”. Dette er 
inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske vurderinger 
for stoffer som skal implementeres i det norske regelverket for grenseverdier etter direktiv fra EU-
kommisjonen) utarbeidet for denne revisjonen. 
 
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved 
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. Beslutningsprosessen skjer 
gjennom drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og 
Landsorganisasjonen i Norge deltar, samt orienteringsmøter og offentlig høring. Konklusjonene fra 
høringen med forskriftsendringer og nye grenseverdier forelegges Arbeids- og sosialdepartementet som 
tar den endelige beslutningen. 
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Innledning 

Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av grenseverdi for 1,4-

diklorbenzen. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational 

Exposure Limits (SCOEL) i EU for 1,4-diklorbenzen, og vurderinger og kommentarer fra 

Toksikologisk Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN). 

 

 
 

1. Stoffets identitet 

Stoffet 1,4-diklorbenzen og dets molekylformel, synonym av stoffets navn, stoffets 

identifikasjonsnummer i Chemical Abstract Service Registry number (CAS-nr.), European Inventory of 

Existing Commercial Chemical Substances (EINICS-nr. og/eller EC-nr.) og indekseringsnummer 

(Index-nr) er gitt i tabell 1. Strukturformel av 1,4-diklorbenzen er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 
 

Kjemisk navn 

Molekylformel 

1,4-diklorbenzen 

C6H4Cl2 

 

IUPAC navn 1,4-diklorbenzen 

Synonymer p-diklorbenzen, p -klorofenylklorid 

CAS-nr. 106-46-7 

EC-nr. 203-400-5 

Index-nr. 602-035-00-2 

 

 

 

 
 

 

Figur 1. Strukturformel av 1,4-diklorbenzen 

(https://oehha.ca.gov/sites/default/files/media/styles/width_-

_340px/public/files/images/chemical/14-dichlorobenzene.png?itok=s7sXUr2A ).  
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2. Fysikalske og kjemiske data 

Stoffet 1,4-diklorbenzen er et fast fargeløst/hvitt krystallinsk stoff. Stoffet er løselig i vann og har en 
gjennomtrengende kamferliknende lukt. Det vises til tabell 2 for fysikalske og kjemiske data for  
1,4-diklorbenzen. 
 

Tabell 2. Fysikalske og kjemiske data for 1,4-diklorbenzen. 

 

Kjemisk navn 

Molekylformel 

1,4-diklorbenzen 

C6H4Cl2 

 

 
Molekylvekt (g/mol) 
 

147,0 

Fysisk tilstand 

 

Fast krystallinsk fargeløst til hvitt stoff 
 

Smeltepunkt (°C) 

 

53,1 (52,8-53,5)1 

Kokepunkt (°C) 

 

174 

Flammepunkt (°C) 

 

66 (lukket skål)  

54 (åpen skål) 

Løselighet i vann (20 °C, g/l) 
 

0,1 

Damptrykk ved (hPa) 

 

13,3 (55 °C) 1 

[9,7 (50 °C), 12,2 (53 °C) og 17 (60 °C)] 2 

Tetthet (20 °C) 1,2 

Damptetthet (air = 1) (g/cm3) 5,08 

Fordelingskoeffisient  

n-oktanol/vann (log Kow) 

3,37 

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 1 ppm = 6,11 mg/m3; 1 mg/m3 = 0,164 ppm 

Data fått fra TEAN. 
1Tilføyelser til SCOEL-dokumentet. 
2https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/14821/4/7   
 

 

 

2.1 Forekomst og bruk 

Stoffet 1,4-diklorbenzen blir brukt som et kjemisk mellomprodukt bl.a. i produksjoner av 
polyfenylensulfid, 1,2,4-triklorbenzen og ulike fargestoffer. Polyfenylensulfid blir bruk i termoplast til 
tekniske artikler og som kjemikalieresistent belegg på metaller. I tillegg blir stoffet brukt som 

https://echa.europa.eu/registration-dossier/-/registered-dossier/14821/4/7
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insektmiddel og som ingrediens i legemidler. Stoffet finnes også i møllkuler, luftfriskere og i 
skadedyrmiddel.  
 
 
 

3. Grenseverdier 

3.1 Nåværende grenseverdier 

Norge innførte i 2012 følgende grenseverdier med anmerkninger for 1,4-diklorbenzen: 

 

Grenseverdi (8-timer): 20 ppm; 122 mg/m3 med anmerkningene K (betraktes som kreftfremkallende) 

og E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet). 

 

Korttidsverdi (15 min): 50 ppm; 306 mg/m3 med anmerkning: S (korttidsverdi) 

  

 

 

3.2. Grenseverdier fra EU 

Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for 1,4-diklorbenzen i sitt kriteriedokument av 
mars 20141: 
 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 2 ppm; 12 mg/m3 
 
STEL (Short Term Exposure Limit) (15 min): 10 ppm; 60 mg/m3 
 
Anmerkninger: D (et ikke-genotoksisk kreftfremkallende stoff med terskel) og skin (hudopptak) 
 
 

3.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Grenseverdier for 1,4-diklorbenzen fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 3 nedenfor. 
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Tabell 3.  Grenseverdier for 1,4-diklorbenzen fra andre land og organisasjoner. Land og 

organisasjoner som ikke har grenseverdier eller korttidsverdier for 1,4-diklorbenzen er 

markert med -. 
 

Land 

Organisasjon 

Grenseverdi 

(8 timer) 

 

Korttidsverdi 

(15 min) 

Anmerkning 

Kommentar 
 

Sverige1 10 ppm; 60 mg/m3  50 ppm; 306 mg/m3 - 

Danmark2 10 ppm; 60 mg/m3  - E (EU har fastsatt 

grenseverdi) 

K (anses som 

kreftfremkallende) 

Finland3 2 ppm; 12 mg/m3  10 ppm; 60 mg/m3 - 

Storbritannia4 25 ppm; 153 mg/m3  50 ppm; 306 mg/m3 - 

Nederland5 150 mg/m3 300 mg/m3 - 

ACGIH, USA6 10 ppm; 60 mg/m3  - - 

NIOSH, USA6 -  - - 

Tyskland, MAK6 -  - Hudopptak; 3B 

hudcellemutagene 

Tyskland, Myndighetene7 1 ppm; 6 mg/m3  - 2 (II) Overskridelsesfaktor 

II: Sensibiliserende stoff 

Y, ikke fare for skade på 

foster dersom grenseverdi 

overholdes 

EU, EU har grenseverdi 

 
1 Arbetsmiljöverkets Hygieniska gränsvärden AFS 2015:7, 
https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf . 
2 At-vejledning, stoffer og materialer - C.0.1, 2007, https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-

graensevaerdi-for-stoffer-og-mat. 
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Helsingfors, 2016, 

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-

varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .   
4 EH40 andre utgave, 2013, http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf . 
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx; http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx  
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017. 
8 Baua, TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-

Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-

900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2  

 

 
 

3.4. Stoffets klassifisering 

Stoffet 1,4-diklorbenzen er klassifisert og merket i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 

1272/2008), og klassifisering og merking med koder i henhold til fareklasse, kategori og faresetninger er 

gitt i tabell 4 nedenfor. 

 

 

https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/foreskrifter/hygieniska-gransvarden-afs-2015-7.pdf
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/g/c-0-1-graensevaerdi-for-stoffer-og-mat
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79110/STM_9_2016_HTP-varden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
http://www.ser.nl/en/grenswaarden/2%20butyne%201%204%20diol.aspx
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
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Tabell 4. Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for  

1,4-diklorbenzen.  

 

Fareklasse 

Farekategori 

Forkortelse 

 

Merkekode Faresetning 

Alvorlig øyeskade/Øyeirritasjon 
Kategori 2 
Eye Irrit. 2 

H 319 Gir alvorlig øyeirritasjon 

Kreftfremkallende egenskaper 

Kategori 2 

Carc. 2 

H 351 Mistenkes for å kunne forårsake 

kreft1 

Farlig for vannmiljøet 

Akutt kategori 1 

Aquatic Acute 1 

H 400 Meget giftig for liv i vann 

Farlig for vannmiljøet 

Kronisk kategori 1  

Aquatic Chronic 1 

H 410 Meget giftig, med 

langtidsvirkning, for liv i vann 

CLP ((Forordning (EC) Nr. 1272/2008), http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf, 

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database 
1 Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsveier er årsak til faren 

 

 
 

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 1,4-diklorbenzen. 

 

 
 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

4.1. Anbefaling fra SCOEL 

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon for 1,4-diklorbenzen datert mars 
20141 hvor de anbefaler en grenseverdi (8-timer) for stoffet lik 2 ppm (12 mg/m3) og en korttidsverdi 
(15 minutter) (10 ppm; 60 mg/m3), se Vedlegg 1. 
 
Den anbefalte grenseverdien fra SCOEL viser til langtids eksponeringsstudier av rotter hvor NOAEC 
(effekter på nasal epitel) er rapportert til å være 20 ppm. I tilsvarende studier med hunder er det vist til 
marginale effekter ved 10 mg/kg/dag som er ekvivalent med en eksponering lik 11 ppm. De viktigste 
målorganene for toksisk effekt er lever og nyre og langtids eksponeringsstudiene påviser endringer i 
disse organene, bl.a. tumorer. 5 ppm blir brukt som utgangspunkt for å anbefale en grenseverdi, og for 

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M259/M259.pdf
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
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å ekstrapolere fra huder til mennesker benyttes en faktor på 1,4 som gir 5/1.4 = 3.6. Dette gir en 
anbefalt grenseverdi på 2 ppm. 
 
For å unngå irritasjon i øvre luftveier anbefales at eksponeringen holdes så lav som mulig under 2 ppm, 
som SCOEL anbefaler som resultat av studien det her er vist til. 

 

 

4.2. Kommentarer fra TEAN  

SCOEL-dokumentet er fra mars 2014 og er en oppdatert versjon av forrige dokument for 
1,4-diklorobenzen fra 1994, basert på EU Risk Assessment Report fra 2004 og en oppsummering om 
stoffet publisert av Greim i 20032. TEAN har søkt etter nyere toksikologisk informasjon om 1,4-
diklorobenzen fra PubMed og Toxline samt brukt dokument fra ECHA-RAC datert april 20133. 
 
De viktigste målorganene for toksisk effekt er lever og nyre. Ved langtidseksponering i dyreforsøk er 
histopatologiske endringer påvist i disse organene, bl.a. tumorer (se seinere). 
 
Stoffet virker irriterende på øyne og er GHS-klassifisert4 som «Eye irrit. 2». Stoffet kan også virke 
irriterende på hud og luftveier. 1,4-diklorbenzen kan gi ruseffekt. Hos sniffere er nevrotoksiske effekter 
påvist å føre til leukoencefalopati. 1,4-diklorbenzen bør derfor ha korttidsverdi for eksponering. 
 
Stoffet har lipofile egenskaper og kan akkumuleres i fettvev. Det tas raskt opp i lungene, men ikke 
fullstendig. Hudopptaket er også signifikant og stoffet bør derfor ha hudnotasjon.  
1,4-diklorbenzen metaboliseres til 2,5-diklorofenol som hovedsakelig skilles ut i urinen som 
konjungater med sulfat eller glukoronsyre. 1,4-diklorbenzen har membrantoksiske egenskaper som 
trolig har betydning for mekanismer bak toksiske effekter. 
 
NOAEC for 1,4-diklorbenzen er definert for ikke-karsinogene effekter og basert på dyreforsøk. Den 
mest sensitive effekten påvist er histologiske endringer i luktepitel i nese og lungevev.  
 
Kreftfare 
Det finnes ikke epidemiologiske data som gjør det mulig å vurdere kreftrisiko knyttet til 
1,4-diklorbenzen. Inhalasjonsforsøk med mus har vist at eksponering for 1,4-diklorbenzen kan gi 
hepatocellulært karsinom. Effekten er påvist med relativt høye doser som også gir toksiske effekter på 
leveren. Tilsvarende eksponering av rotter har ikke gitt denne tumortypen. Derimot ble tumorer i nyrer 
påvist hos hannrotter som fikk 1,4-diklorbenzen oralt, mens inhalasjonsforsøk var negative. Det er 
kjent at hannrotter kan utvikle nyretumorer hvor spesifikke ikke-genotoksiske mekanismer er involvert. 
Denne mekanismen er ikke relevant hos mennesker. 
 
1,4-diklorbenzen er klassifisert som «Carc. 2» i GHS-systemet.4 
 
IARC har klassifisert stoffet som mulig kreftfremkallende for mennesker (Gruppe 2B).5 
 
NTP (ROC14) har klassifisert stoffet som at det er rimelig grunn til å anta at det er kreftfremkallende 

for mennesker («Reasonably anticipated to be a human carcinogen»).6  
 
SCOEL har vurdert kunnskapen om genotoksiske og karsinogene egenskaper til 1,4-diklorbenzen og 
konkludert med at terskeldoser finnes. Den foreslåtte OEL-verdien ligger så lavt at de mener en 
eventuell kreftfare er håndtert tilfredsstillende.  
 
TEAN finner ingen grunn til å endre de vurderingene som er gjort av SCOEL. 
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5. Bruk og eksponering 

I Norge blir ikke 1,4-diklorbenzen brukt i særlig grad. Mengden av stoffet som anvendes er svært liten 

hvilket medfører at eksponeringen anses som lav. Likevel, 1,4-diklorbenzen har forholdsvis høyt 

damptrykk som vil medføre inhalasjon av stoffet og vil dermed øke eksponeringen.  

 
 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016 og inneholder opplysninger om mengde og bruk 

av 1,4-diklorbenzen i deklareringspliktige produkter. På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i 

Produktregisteret er disse opplysningene unntatt offentligheten, og vi kan derfor ikke gi eksakte 

opplysninger om stoffet i denne rapporten.  

 
 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

I STAMIs eksponeringsdatabase EXPO er det registrert eksponeringsmålinger for stoffet  

1,4-diklorbenzen for perioden 1985-2000. Stoffet 1,4-diklorbenzen ble sist revidert i 2012 og det er ikke 

registrert nye måledata siden den gang, og derfor legges dataene fra forrige revisjon også til grunn her. I 

midlertidig gjøres det oppmerksom på at dagens grenseverdi er halvert sammenliknet med den gangs 

administrative norm (40 ppm; 240 mg/m3) og vurderingen av måledataene som ble tatt ut i fra denne 

normen.  

 

Resultatene viser totalt 33 prøver. Av disse er 24 personbårne prøver og 9 stasjonære prøver. 

Halvparten av de personbårne målinger er foretatt under normale arbeidsforhold. De resterende er tatt 

under forhold som er bedre enn vanlig. For de stasjonære prøvene er det ikke gitt informasjon om 

arbeidsforhold. Gjennomsnittlig prøvetakingstid er 133 minutter. 

 

5.2.1 Personbårne prøver 

Resultatene fra EXPO-målingene av 1,4-diklorbenzen viser p.t. at 5 personbårne prøver ligger høyere 

(30,2-62,6 ppm) enn dagens grenseverdi lik 20 ppm (I 2012 var det 2 prøver som lå over administrative 

norm). De resterende personbårne prøvene (19) gir en eksponering som er lavere (5,77-18,4 ppm) enn 

dagens grenseverdi.  

 

De personbårne målingene for 1,4-diklorbenzen er tatt i forbindelse med produksjon av slipestoff. Fire 

av de fem målingene som overskrider grenseverdien er foretatt under blanding og den siste under 

ovnsetting. 

 

5.2.2 Stasjonære prøver 

De stasjonære prøvene (9) er målt i konsentrasjonsområde 0,73-13,6 µg/m3 hvorav 3 prøver er målt i 
administrasjonsbygg, 2 prøver er målt i undervisningsbygg men målerverdier er ikke oppgitt og 4 
målinger er foretatt i forbindelse med ukjent aktivitet i forsvaret. I tillegg er 4 prøver målt hos Forsvaret 
uten at det er oppgitt om disse er stasjonære eller personbårne prøver, og de målingene har verdier 22-
965 µg/m3. 
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Det gjøres oppmerksom på at EXPO-målingene er mer enn 10 år gamle og det må derfor tas forbehold 

om at forholdene kan ha endret seg siden prøvetakingen foregikk, og at dataene ikke fullt ut beskriver 

dagens eksponering. 
 
 

5.2.3 Prøvetakings- og analysemetode av 1,4-diklorbenzen 
 

I tabell 5 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av 1,4-diklorbenzen presentert.  

 

Tabell 5. Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av 1,4-diklorbenzen.  

Prøvetakingsmetode 

 

Analysemetode Referanse 

Kullrør 

 

 

Desorpsjon m/CS2 

Gasskromatografi m/FID1 

(NIOSH metode 1003)2 

(OSHA metode 7) 3 

1 FID: Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor) 
2 NIOSH-metoder, NIOSH Manual og Analytical Methods (NMAM): https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/  

3 OSHA-metoder, OSHA Sampling and Analytical Methods: www.osha.gov/dts/sltc/methods /toc.html 

 
 

 

6. Vurdering 

Toksikologiske data for 1,4-diklorbenzen er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og 
kommentert av STAMI (TEAN) i kapittel 4. Siden revisjon av stoffet i 2012 foreligger ny og oppdatert 
kunnskap i vedlagte SCOEL-dokument, og med denne bakgrunn anbefales blant annet senkede grense- 
og korttidsverdier og opprettholdelse av anmerkningene. 

Kritisk effekt av eksponering for 1,4-diklorbenzen er irritasjon i øvre luftveier. SCOELs vurderinger og 
anbefalinger for å unngå irritasjon i øvre luftveier, også støttet av TEAN, er at eksponeringen må 
holdes så lav som mulig og under 2 ppm. 

Stoffet 1,4-diklorbenzen virker irriterende på øyne og er klassifisert i henhold til CLP Annex VI 
(Forordning EC No 1272/2008) som et stoff som kan gi alvorlig øyeirritasjon (Eye irrit. 2). Stoffet kan 
også virke irriterende på hud og luftveier. Nyere kunnskap og tilgjengelige langtids eksponeringsdata av 
rotter som gir en NOAEC for nasal epitel lik 20 ppm støtter innføringen av en lavere korttidsverdi enn 
dagens verdi. Det anbefales derfor en korttidsverdi på 10 ppm.  

Stoffet 1,4-diklorbenzen er klassifisert i henhold til CLP Annex VI (Forordning EC No 1272/2008) 
som kreftfremkallende (Katergori 2, Carc. 2). Basert på stoffets kreftfremkallende effekter hos 
forsøksdyr og stoffet klassifisering anbefales innføring av anmerkning K siden 1,4-diklorbenzen kan 
betraktes som kreftfremkallende. Selv om den foreslåtte grenseverdien ligger så lavt mener SCOEL, og 
støttet av TEAN, at eventuell kreftfare er håndtert tilfredsstillende.  

1,4-diklorbenzen har lipofile egenskaper og kan akkumuleres i fettvev. Det tas raskt opp i lungene, men 

ikke fullstendig. SCOEL vurderer også at hudopptaket er signifikant og TEAN støtter denne 

vurderingen. En anmerkning H (hudopptak) blir dermed anbefalt. 

 

Stoffet 1,4-diklorbenzen blir ikke brukt i særlig grad i Norge og mengden av stoffet som anvendes er 
svært liten hvilket medfører at eksponeringen totalt sett anses som lav, og ved å senke grenseverdien og 
korttidsverdien slik det er foreslått i direktiv 2017/164/EU vil ikke føre til betydelige tekniske og 
økonomiske hensyn. Imidlertid har 1,4-diklorbenzen forholdsvis høyt damptrykk som vil medføre 

https://www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154/
http://www.osha.gov/dts/sltc/methods%20/toc.html
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inhalasjon av stoffet og dermed øke eksponeringen. De eksisterende stasjonære målingene ligger alle 
under foreslåtte grenseverdi, men de personbårne målingene er alle høyere enn foreslått grenseverdi. 
 

 
 

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi 

På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og 
tekniske og økonomiske hensyn, foreslås en grenseverdi (8 timer) for stoffet 1,4-diklorbenzen lik  
2 ppm; 12 mg/m3. Stoffet har irriterende effekter og det er derfor behov for en korttidsverdi (15 
minutter) lik 10 ppm; 12 mg/m3 for 1,4-diklorbenzen.  
 

I tillegg er det nødvendig å opprettholde anmerkningene K (kjemikalier som skal betraktes som 

kreftfremkallende), S (Korttidsverdi) og H (kjemikalier som kan tas opp igjennom huden) for 1,4-

diklorbenzen samt anmerkningen E (EU har fastsatt grenseverdi for stoffet).  

 

Anbefalt grenseverdi og anmerkning for 1,4-diklorbenzen: 

Grenseverdi (8-timer): 2 ppm; 12 mg/m3   

Korttidsverdi (15 min): 10 ppm; 60 mg/m3 

Anmerkning: S (Korttidsverdi), K (kreftfremkallende), H (hudopptak) og E (EU har fastsatt en 

grenseverdi). 

 

 

8. Nye grenseverdier 

Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har vedtatt ny grenseverdi. 
 

Anbefalt grenseverdi og anmerkning for 1,4-diklorbenzen: 

Grenseverdi (8-timer):   

Korttidsverdi (15 min): 

Anmerkning:  
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