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økonomiske hensyn for fastsettelse av grenseverdi
for diklormetan (CH2Cl2).
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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 EUkommisjonen) 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
diklormetan. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational
Exposure Limits (SCOEL) i EU for diklormetan1, samt vurderinger og kommentarer fra Toksikologisk
Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN).

1. Stoffets identitet
Diklormetan og dets molekylformel, synonymer av stoffets navn, stoffets identifikasjonsnummer i
Chemical Abstract Service (CAS-nr.), European Inventory of Existing Commercial chemical
Substances (EINECS-nr. el. EC-nr.) og indekseringsnummer (Indeks-nr.) er gitt i tabell 1.
Strukturformel av diklormetan er vist i figur 1.
Tabell 1.

Stoffets navn og identitet.
diklormetan
CH2Cl2
Metylenklorid, DCM, metandiklorid,
75-09-2

Navn
Molekylformel
Synonymer
CAS-nr.
EC-nr.
Indeks-nr.

200-838-9
602-004-00-3

Figur 1. Strukturformel av diklormetan1.

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

Tabell 2.

Fysikalske og kjemiske data for diklormetan.
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Kjemisk formel
Molekylvekt (g/mol)

CH2Cl2

Fysisk tilstand

Fargeløs væske med en eterlignende lukt

Luktterskel (ppm)

205-307
-97

84,93

Smeltepunkt (°C)
Kokepunkt (°C, 101,3 kPa)
Selvantennelsestemperatur (°C)
Løselighet i vann (25 oC, g/l)
Løselighet i eter og alkohol (20 °C)
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log Kow)
Damptrykk ved 20 °C (kPa)
Damptetthet (air = 1) (g/cm3)

40
605
13,2
Ja
1,25
47,4

2,9

Tetthet (20 oC)

1,3255

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa)

1 ppm = 3,53 mg/m3 1 mg/m3 = 0,28 ppm

2.1

Forekomst og bruk

Diklormetan framstilles vanligvis ved reaksjon mellom metanol og hydrogen til metylklorid som ved
reaksjon med klor danner diklormetan (Stauffer prosess). Kloroform og karbontetraklorid er
biprodukter i produksjons-prosessen. Rundt 254.000 tonn metylenklorid ble produsert i Europa i 1991,
og i 1994 ble 133.000 tonn brukt. Med få unntak har forbruket av metylenklorid vært nedadgående
inntil det stabiliserte seg på begynnelsen av 90-tallet (kilde: Eurochlor: http://eurochlor.org/consuption).
Stoffet brukes hovedsakelig som malingsfjerner, ellers som oppløsningsmiddel, og rensemiddel, blant
annet innen elektronikkindustri (rensing av kretskort), innen metallrensing, og som ekstraksjonsmiddel i
matframstilling og farmasøytiske prosesser. Diklormetan brukes videre som oppløsningsmiddel i
produksjon av kjemikalier som polykarbonat, celluloseestre, triacetat og deres estre, i lim og plast og i
blåsemidler i framstilling av polyuretanskum.
Restriksjon i bruk av malingfjerner som inneholder diklormetan trådte i kraft i Norge i 17.november
2011 via Forordning 276/2010 - Endring i forordning 552/2009. Malingsfjernere som inneholder
diklormetan i konsentrasjon lik eller høyere enn 0,1 vektprosent skal ikke brukes av yrkesbrukere etter
06.juni 2012. I Produktregisteret var det i 2012 deklarert 33 kjemikalier som inneholder diklormetan,
hvor 15 av 33 (45,5 %) deklareringene var for maling- og lakkfjernere som inneholder varierende
mengde av stoffet, og 60 av 95 tonn (63,2 %) av diklormetan produsert/importert brukes i maling- og
lakkfjerner.

3. Grenseverdier
3.1.

Nåværende grenseverdi

Nåværende grenseverdi i Norge for diklormetan er: 15 ppm, 50 mg/m3 fastsatt i 2000 med anmerkning
H (hudopptak) og K (kreftfremkallende).
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3.2. Grenseverdi fra EU
Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår for diklormetan i sitt kriteriedokument fra 2009:
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value) (8 timer): 100 ppm, 353 mg/m3, STEL (Short
Time Exposure Limit): 200 ppm, 706 mg/m3, og anmerkning “Skin”.

3.3.

Grenseverdier fra andre land og organisasjoner

Tabell 3 nedenfor angir grenseverdier i andre land, med kilder angitt som fotnoter under tabell.
Tabell 3.

Grenseverdier for diklormetan fra andre land og organisasjoner. Land og organisasjoner
som ikke har grenseverdier er merket med -.

Land
Organisasjon

Grenseverdi
(8 timer)

Korttidsverdi
(15 min)

ppm, mg/m3

ppm, mg/m3

Anmerkning
Kommentar

Sverige1

35, 120

70, 250

C (kreftfremkallende), H (hudopptak), V
(Veiledende korttidsverdi)

Danmark2

25, 122

-

H (hudopptak), K (kreftfremkallende)

Finland3

100, 350

350, 880

Hud

Storbritannia4

100, 350

300, 1060

Sk, BMGV

Nederland5

100, 350

500, 1740

-

USA6

50, 174

-

-

NIOSH, USA6

25, 125

-

-

Tyskland, MAK6

50, 180

-

II(2)** (Stoffer med systemisk effekt)
Skin (hudopptak); B (Reproduksjonsskadelig, gruppe B)

Tyskland, Myndighetene7

50, 180

-

H (hudopptak), Z (Kan være
reproduksjonsskadelig)

ACGIH,

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-0-1graensevaerdi-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_HTPvarden_2016_Ruotsi_22122016_NETTI.pdf .
4 EH40 andre utgave, 2013, 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
5

6 Guide

to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2017.
TRGS 900, oppdatert 2016, https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-TechnischeRegeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS900.pdf;jsessionid=439FFF321DF2323E60F868CD08E9CD3A.s1t2?__blob=publicationFile&v=2
7 Baua,
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3.4.

Stoffets klassifisering

Diklormetan er i henhold til CLP Forordning (EC) Nr. 1272/2008 Annex VI, tabell 3.1 (Liste over
harmonisert klassifisering og merking av farlige kjemikalier) klassifisert og merket i ulike fareklasser,
med faresetninger og koder, som gitt i tabell 4 nedenfor.
Tabell 4.

Fareklasser, farekategori med forkortelse, merkekoder og faresetninger for diklormetan*

Fareklasse, Farekategori, Forkortelse
Kreftframkallende, kategori 2 (Carc.2)
*CLP

Merkekode
H351

Faresetning
Mistenkes for å kunne forårsake kreft

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

https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database

3.5.

Biologisk overvåking

For å beskrive 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 fremmet forslag til biologisk grenseverdi (BLV) for diklormetan på 0,3 mg/l urin og 1
mg/l blod og 4% COHb.

4. Toksikologiske data og helseeffekter
4.1.

Anbefaling fra SCOEL

EUs vitenskapskomite (SCOEL) har utarbeidet kriteriedokumentasjon1 for diklormetan datert juni
2009 hvor de anbefaler en grenseverdi for stoffet lik 100 ppm, 353 mg/m3 (se vedlegg).

4.2.

Kommentarer fra TEAN

SCOEL-dokumentet er fra 2009. Det er basert på en IPCS monografi fra 1996. I tillegg er det
gjennomført søk i Pubmed-databasen. I tillegg til SCOEL-dokumentet er følgende dokumenter
gjennomgått: IARC monografi 110 (2016)2, ACGIH (2001)3, EPA (2014)4 og MAK (2015)5.
Diklormetan er et løsemiddel som er svært flyktig. Tørt diklormetan kan føre til dannelse av små nivåer
av hydrogenklorid (HCl) i nærvær av vann og lys.
Eksponering av frivillige personer har vist at 70-75% av inhalert diklormetan blir absorbert ved
eksponering for konsentrasjoner mellom 50-200 ppm. Diklormetan absorberes også gjennom huden og
det er foreslått hudnotasjon på grunn av dette. Dyrestudier har vist at diklormetan blir absorbert i
fordøyelsessystemet. Det er også vist distribuering av diklormetan til alle typer vev, at det skilles ut i
brystmelk og at det kan krysse blod-hjerne- og placentabarrieren. Verken diklormetan eller dens
metabolitter akkumuleres i vev.
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Diklormetan metaboliseres hovedsakelig via to ulike enzymer, cytokrom P450 (CYP2E1) og glutationS-transferase (GST theta 1). CYP2E1 omdanner diklormetan til karbonmonoksid (CO) og
karbondioksid (CO2) som videre ekshaleres. Noe av CO vil reagere med blod og danne
karboksyhemoglobin (COHb).
Det er sammenhengen mellom eksponering for diklormetan og andelen COHb som er utslagsgivende
for SCOELs forslag til grenseverdi. Dette kan derfor anses som den kritiske effekten av diklormetan.
Den andre metabolismeveien via GST theta 1 vil føre til dannelse av formaldehyd og format, som igjen
kan omdannes til CO. Nivåene av GST som fører til omdanning av diklormetan er vesentlig høyere i
mus sammenlignet med mennesker. SCOEL beskriver denne omdanningen som mindre relevant i
mennesker, men den er diskutert i forbindelse med de kreftfremmende egenskapene til diklormetan.
Hvorvidt metabolismen av diklormetan går via GST theta 1 avhenger også av en vanlig polymorfi i
GST theta 1-genet, hvor den ene varianten fører til at enzymet ikke metaboliserer diklormetan. IARC
skriver også, i sin monografi fra 2014, at ved lavere nivåer for diklormetan eksponering vil
metabolismen hovedsakelig være via CYP2E1. Ved høyere konsentrasjoner vil det også være GST theta
1-mediert metabolisme.
Eksponering for høye nivåer av diklormetan kan føre til bevisstløshet og død. Ved omdannelse av
diklormetan til CO vil økt mengde COHb redusere oksygenopptaket i blodet, dette medfører
symptomer som ørhet, hodepine eller bevisstløshet. Eksponering i arbeid for 250 ppm diklormetan i
7,5 timer ga en COHb på 8% (Soden et al, 1996)1. Det ble observert effekter på sentral nervesystemet.
Blant annet fikk frivillige eksponert for 250 ppm diklormetan i 1,5-3 timer nevropsykologiske effekter.
I en annen studie1 ble det observert synsforstyrrelser hos frivillige eksponert for 290 ppm diklormetan i
95 min. Andre effekter forbundet med eksponering for diklormetan er irritasjon i øyne og luftveier,
lungeødem og akutte effekter på hjerte, lever og nyrer.
Diklormetan krysser placentabarrieren og kan skilles ut via brystmelk. Det er noen få studier som har
undersøkt effekter på reproduksjon, men litteraturen er vurdert som ikke tilstrekkelig til å gjøre en
vurdering av potensielle effekter av diklormetan på reproduksjon.
IARC endret sin klassifisering av diklormetan i 20142. De vurderte at det var tilstrekkelig bevis for å
konkludere med at eksponering for diklormetan er kreftfremkallende i dyr. For mennesker mente de
det var begrenset med bevis for en sammenheng mellom eksponering for diklormetan og ulike typer
kreft. Ut i fra dette konkluderte IARC at diklormetan er sannsynligvis kreftfremkallende for mennesker
(gruppe 2A).
SCOEL har plassert diklormetan i karsinogengruppe C (genotoksisk karsinogen hvor det er støtte for at
det finnes en terskel; en helsebasert grenseverdi er derfor foreslått). IARC’s endring av klassifisering
indikerer at det kan være økt grunn til bekymring knyttet til diklormetans karsinogene egenskaper.
Basert på IARCs vurderinger mener TEAN at det kan være grunnlag for en grenseverdi som er lavere
enn SCOELs forslag. SCOEL understreker at det er nødvendig med en korttidsverdi på bakgrunn av
diklormetans prenarkotiske effekter. TEAN støtter denne vurderingen og anbefaler at det innføres en
korttidsverdi. Det er rimelig at denne verdien settes i forhold til den endelige 8-timers grenseverdien.
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Tilleggsinformasjon:
Det er feil i SCOEL-dokumentet: side 9, siste avsnitt. Det står beskrevet at en eksponeringsdose på 100
ppm tilsvarer utskillelse av 1 mg/L urin og blodnivåer på 0,3 mg per liter. Ifølge figur 4 på samme side
bør denne beskrivelsen være motsatt (0,3 mg/L urin og 1 mg/L blod).
Det er også noe forvirrende forklaring når det gjelder effekter av diklormetan på irritasjon i lunger,
under pkt 2.3 side 11 står det at det ikke finnes rapporter som beskriver irritasjonseffekter i luftveier
hos mennesker eller dyr som en følge av diklormetan eksponering. Under pkt 2.5 står det at repetert
eksponering over flere år gir irritasjon i luftveiene. Dette er også skrevet i anbefalingene.

5. Bruk og eksponering
5.1.

Opplysning fra Produktregistret

Data fra Produktregisteret er innhentet oktober 2016, og inneholder opplysninger om mengde og bruk
av diklormetan i 12 deklareringspliktige produkter. Netto maksimal mengde av diklormetan i disse
produktene utgjør 29,1 tonn.
Diklormetan brukes blant annet innen produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, produksjon og
reparasjon av møbler og boliginnredning, og i forskning og utviklingsarbeid. Stoffet inngår i reagenser
og andre laboratoriekjemikalier, lim (klister) innen industrielt og håndverk, og i oppløsningsmidler,
tynnere og avfettingsmidler.
Det henvises til tabell 5 for detaljert oversikt over bransjebeskrivelser med tilhørende bransjekode for
de produkter det kan rapporteres på, og total mengde utgjør 26,95 tonn.
Tabell 5.
Oversikt over bransjer hvor diklormetan benyttes og mengde forbruk i tonn.
‘
Bransjekode
Beskrivelse
Maksimal mengde
(tonn)
20
Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter
22,686
31.03 og
Produksjon av møbler og Reparasjon av møbler og
2,592
95.24
boliginnredning
72
Forskning og utviklingsarbeid
1,676
Opplysninger om produkttypekode, produkttype og maksimal mengde (over 0,4 tonn) er gitt i tabell 6
nedenfor.
Tabell 6.

Oversikt over produkttyper som inneholder diklormetan og maksimale mengder.

Produkttypekode
L05100 & L05300
L10201 & L10202
O15100 & R10100

Produkttype
Reagenser og andre laboratoriekjemikalier
Lim (klister) org. løsemiddel Industrielt/Håndverk
Oppløsningsmidler, tynnere og Avfettingsmidler
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Maksimal mengde
(tonn)
13,5
2,75
12,8

På grunn av sikkerhetsbestemmelsene i Produktregisteret kan vi ikke gi eksakte opplysninger ut over
informasjon gitt i tabellene 5 og 6.

5.2.

Eksponering og måledokumentasjon

Eksponeringene i arbeidslivet i Norge oppgis hovedsakelig å være som beskrevet i avsnitt 5.1, men
målinger fra EXPO viser at arbeidstakere eksponeres for diklormetan blant annet ved laboratoriearbeid
innen produksjon av farmasøytiske preparater, kjemikalier og plastprodukter, og asfalt, samt i forskning
og teknisk prøving og analyse, og i sykehus og ambulansetjenester. Diklormetan finnes også i produkter
som brukes ved reparasjon og vedlikehold av transportmidler og som handteres ved avfallsbehandling.
5.2.1. EXPO- data
Det er totalt registrert 2430 målinger av diklormetan i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO i perioden
1973 – 2013, men kun målinger fra 2000 -2013 er tatt med i vurderingen (etter forrige revisjon av
grenseverdi for stoffet i 2000), som utgjør 200 målinger.
40 av 200 målinger overskred dagens grenseverdi i Norge på 15 ppm, hvor alle overskridelsene var
innen kun to bransjer (luftfart, herunder flyambulanse, og innen teknisk prøving og analyse generelt).
De høyeste verdiene ble målt under avfetting og malingsfjerning, og av disse lå 6 prøver over 100 ppm.
For de fleste øvrige bransjer var det ikke overskridelser, som vist i tabell 8 nedenfor.
Tabell 7.

Målinger innen ulike bransjer og arbeidsoppgaver.

Bransje/arbeidsoppgaver
Laboratoriearbeid generelt*
Sykehuslaboratorier
Produksjon av plast og plastprodukter
Avfallsbehandling (kjemikalier)

Måleområde, minste – høyeste verdi
(antall prøver i parentes)
0 - 11,5 (59)
0 - 3,4 (13)
0 - 9,33 (18)
0,8 - 10,2 (5)

Gjennomsnittsverdi
1,4
0,29
4,5
4,7

*

Omfatter bransjer som bygging av veier, produksjon av kjemikalier og farmasøytiske produkter, og forskning og
utvikling.

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

Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av diklormetan.

Prøvetakingsmetode
Kullrør

Analysemetode
Desorpsjon m/GC-FID*

Kullrør (2 i serie)
Kullrør (3*350 mg)

Desorpsjon m/GC-FID*
Desorpsjon m/GC-FID*

Referanse
OSHA-metode**(7),
NIOSH-metode*** (1003)
NIOSH-metode*** (1005)
OSHA-metode** (59)
OSHA-metode** (80)

Rør m/Carbosieve S-III Desorpsjon m/CS2/1% DMF, GC-FID*
* FID: Flame Ionisation Detector (Flammeionisasjonsdetektor)
** www.osha.gov/dts/sltc/methods /toc.html
***NIOSH Manual of Analytical Methods (NMAM), www.cdc.gov/niosh/docs/2003-154
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6. Vurdering
Som angitt i kommentarer fra TEAN i avsnitt 4, er det sammenhengen mellom eksponering for
diklormetan og andelen COHb som er kritisk effekt av diklormetan. Det er observert effekter på
sentralnervesystemet, herunder nevropsykologiske effekter og synsforstyrrelser.
TEAN viser til at dyrestudier har vist at diklormetan blir absorbert i fordøyelsessystemet, og at det er
vist distribuering av diklormetan til alle typer vev, at det skilles ut i brystmelk, og at det kan krysse blodhjerne- og placentabarrieren. Diklormetan absorberes også gjennom huden og det er foreslått
hudnotasjon på grunn av dette.
Diklormetan er et løsemiddel som er fettløselig og går derfor lett over blod-hjerne barrieren og tas opp
i nervesystemet. Eksponering for høye nivåer av diklormetan kan føre til bevisstløshet og død (dvs
medføre akutt fare), og må derfor holdes på laves mulig nivå. Dette også i henhold til kravene i den
norske arbeidsmiljølovgivningen.
Diklormetan krysser placentabarrieren og kan skilles ut via brystmelk, og litteraturen er vurdert som
ikke tilstrekkelig til å gjøre en vurdering av effekter av diklormetan på reproduksjon (men slike
helseeffekter kan ikke utelukkes, noe f.eks Tyske myndigheter har tatt hensyn til i anmerkninger til
grenseverdier, jf tabell 3).
IARK (2014)2 vurderer at det er tilstrekkelig bevis for å konkludere med at eksponering for diklormetan
er kreftfremkallende i dyr, og at stoffet sannsynligvis er kreftfremkallende for mennesker (gruppe 2A).
SCOEL har plassert diklormetan i karsinogengruppe C.
Som fremhevet i tilleggsinformasjonen fra TEAN i deres kommentarer (4.2), er det uklare beskrivelser
med hensyn til irritasjonseffekter av diklormetan. Det er også vist til andre effekter forbundet med
eksponering for diklormetan, som er irritasjon i øyne og luftveier, lungeødem og akutte effekter på
hjerte, lever og nyrer.
Harmonisert klassifisering og merking i EU angir kun kreftfaren med diklormetan, til tross for andre
farer med eksponering for stoffet. I henhold til status i meldinger til EU (ECHA) i 2018, har produkter
med diklormetan blitt vurdert å innebære farer for irritasjon av hud og øyne, akutt giftighet, systemiske
effekter og kronisk skade (bl.a. på sentralnervesystem, herunder løsemiddelskade), samt mutasjoner.
Vurdering av bruk og eksponering av diklormetan i Norge
Data fra Produktregisteret viser at stoffet brukes i en del produkter i Norge, særlig innen produksjon av
kjemikalier og kjemiske produkter, i produksjon og reparasjon av møbler og boliginnredning, og i
forskning og utviklingsarbeid. Stoffet inngår i reagenser og andre laboratoriekjemikalier, lim (klister)
innen industrielt og håndverk, og i oppløsningsmidler, som tynnere og avfettingsmidler. Dataene viser
imidlertid at det er få bransjer som er berørt av bruken.
Eksponeringen for diklormetan i arbeidslivet i Norge skjer hovedsakelig ved arbeid i laboratorier (både
innen FOU, sykehus og ved produksjon av materialer), samt ved arbeid med plast, og reparasjon og
vedlikehold, jamfør måledata fra Expo. Eksponeringsmålinger der viser at det er begrenset antall
målinger og få bransjer hvor eksponering for diklormetan overskrider dagens grenseverdi over 8 timer,
og i de bransjer hvor det ellers er foretatt målinger, er gjennomsnittsnivået under 1/3 av dagens
grenseverdi (se avsnitt 5.2.1).
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Når det gjelder målingene innen luftfart, er det begrenset antall virksomheter som har kartlagt nivået,
slik at vi ikke kan vurdere om måleresultatene er representative for bransjen. For de fleste øvrige
bransjer hvor det kan forekomme eksponering for diklormetan overholdes grensene.
Det kan imidlertid være tilfelle for bransjer med høye måleverdier, men egnede tiltak (ventilasjon) bør i
slike tilfeller kunne iverksettes på arbeidsplassene på lik linje med andre bransjer. Det er imidlertid
generelt begrenset med målinger fra berørte bransjer.
Vurdering av grenseverdi
Grenseverdi for diklormetan ble sist fastsatt i 2000, og grunnlaget for fastsettelsen var nevrotoksisitet
som kritisk effekt for diklormetan, som angitt i grunnlagsdokumentet for stoffet6. I vurdering av ny
grenseverdi har Arbeidstilsynet tatt i betraktning både disse effekter, kritisk effekt angitt av SCOEL i
2009, samt IARC’s, SCOEL’s og TEAN’s vurdering av kreftfare, og andre helseeffekter som er
beskrevet i dette grunnlagsdokumentet.
Øvrige helseeffekter av diklormetan, og særlig nyere data om mulige kreftfremkallende egenskaper ved
stoffet, at grenseverdien har vært gjeldende i mange år, og at bruken og eksponeringen i Norge er
begrenset, er lagt til grunn i ny vurdering av grenseverdi. Som det framgår av avsnitt 5 er bruken i
Norge begrenset, den angår få antall bransjer og virksomheter, og nivå av forurensninger er relativt lavt.
I henhold til arbeidsmiljølovgivningen skal også nivå av forurensninger holdes så lavt som mulig.
Både SCOEL og TEAN anbefaler en korttidsverdi på bakgrunn av diklormetans prenarkotiske effekter,
men det er ikke gitt noen nærmere helsebasert begrunnelse fra SCOEL for deres foreslåtte verdi.
Denne er imidlertid sannsynligvis basert på vurdering av tilgjengelig undersøkelser av akutte effekter på
sentralnervesystemet, samt nivå av COHb nivå i blod i refererte undersøkelser1. En korttidsverdi med
overskridelsesfaktor på 3 i forhold til foreslått grenseverdi, vil gi den nødvendige sikkerhet mot akutt
påvirkning av diklormetan, som også har vist akutte effekter på hjerte, lever og nyrer. Grunnlaget for
bruk av denne faktor er også at grenseverdien i Norge er lavere enn SCOEL’s anbefalte verdi. På dette
grunnlag foreslås heller ingen biologisk grenseverdi for diklormetan i Norge.

7. Konklusjon med forslag til ny grenseverdi
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon og en avveiing mellom de toksikologiske dataene og
data om forekomst og bruk i Norge (dvs. tekniske og økonomiske hensyn), foreslås at dagens
grenseverdi for diklormetan opprettholdes, at det innføres ny korttids grenseverdi for stoffet, og angis
anmerkningene H og K, E og S.
Forslag til ny grenseverdi:
Grenseverdi (8-timers TWA): 15 ppm, 50 mg/m3
Korttidsverdi (15 min): 45 ppm, 150 mg/ m3
Anmerkning: H (hudopptak) og K (kreftfremkallende), E (EU har fastsatt grenseverdi for
stoffet), og S (korttidsverdi).
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8. Ny grenseverdi
Dette kapitlet utarbeides etter at ASD har fastsatt den nye grenseverdien.
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