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Forord 

Arbeidstilsynet har ansvaret for revisjonsprosessen og utarbeidelse av grunnlagsdokumenter for 

stoffene som blir vurdert. Beslutningsprosessen skjer gjennom en høring, orienteringsmøter og 

drøftingsmøter der Arbeidstilsynet, Næringslivets hovedorganisasjon/Norsk Industri og 

Landsorganisasjonen deltar. Konklusjonene fra drøftingsmøtene forelegges Direktøren i Arbeidstilsynet 

som tar den endelige beslutningen. 

 

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 kommisjonen skal legge frem 

forslag til indikative grenseverdier for eksponering av visse kjemikalier som medlemslandene må 

innføre på nasjonalt nivå. De nasjonale verdiene kan være høyere, dersom et medlemsland mener at det 

er nødvendig av tekniske og/eller økonomiske hensyn, men landene bør nærme seg den indikative 

verdien. Direktivet stiller krav om at indikative grenseverdier vedtas gjennom kommisjonsdirektiv. 

 

I hovedsak er grunnlaget for normsettingen av stoffene i denne revisjonen utarbeidet i forbindelse med 

implementering av kommisjonsdirektiv 2000/39/EC. Direktivet ble implementert uten at grunnlaget 

for at Norge hadde en høyere verdi ble begrunnet. For flere av disse har EU også foreslått en 

korttidsverdi som Norge på det tidspunktet manglet regelverk for å kunne innføre. I tillegg mangler 

Norge en administrativ norm for platina (metallisk) som var gitt i direktiv 91/322/EEC. Dette tilsier at 

det toksikologiske grunnlaget for disse normene bør oppdateres.  

 

Det toksikologiske grunnlaget for stoffene i denne revisjonen baserer seg 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 og presiserer kritiske effekter når det er behov for det og dersom informasjonen 
er tilgjengelig i dokumentene. Videre søker og evaluerer TEAN nyere litteratur etter utgivelsen av 
dokumentet, og vurderer behov for korttidsverdier ut i fra den foreliggende dokumentasjonen. TEANs 
vurderinger om behov for korttidsverdier tar utgangspunkt i SCOEL’s metodedokument, 
”Methodology for the derivation of occupational exposure limits: Key documentation (version 6)”. 
Dette er inkludert i TEANs Metodedokument del B (Prosedyre for utarbeidelse av toksikologiske 
vurderinger for stoffer som skal implementeres i den norske administrative norm liste etter direktiv fra 
EU-kommisjonen) utarbeidet for revisjonen. 
 
Informasjon om bruk og eksponering i Norge innhentes fra Produktregisteret, EXPO databasen ved 
STAMI og eventuelle tilgjengelige måledata fra virksomheter/næringer. 
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Innledning 

Dette grunnlagsdokumentet omhandler vurderingsgrunnlaget for fastsettelse av administrativ norm for 

fosgen. Innholdet bygger spesielt på anbefalinger fra Scientific Committee on Occupational Exposure 

Limits (SCOEL) i EU for fosgen (vedlegg 1), samt vurderinger og kommentarer fra Toksikologisk 

Ekspertgruppe for Administrative Normer (TEAN). 

 
 

1. Stoffets identitet 

Fosgen, 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.) i EINECS er gitt i tabell 1. Strukturformel av fosgen er vist i figur 1. 

 

 

Tabell 1. Stoffets navn og identitet. 
 

Navn Fosgen (CCl2O) 

Synonymer Karbonylklorid, karbonoksyklorid 

CAS-nr. 75-44-5 

EC-nr. 200-870-3 

Indeks-nr. 006-002-00-8 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Strukturformel av fosgen.  

 

 

2. Grenseverdier 

2.1. Nåværende administrativ norm 

Nåværende administrativ norm i Norge for fosgen er: 0,05 ppm, 0,2 mg/m3 med anmerkning T for 

takverdi. 
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2.2. Grenseverdi fra EU 

I direktiv 2000/39/EC foreslås: 
 
IOELV (Indicative Occupational Exposure Limit Value): 0,02 ppm, 0,08 mg/m3  
 
STEL (Short Term Exposure Limit): 0,1 ppm, 0,4 mg/m3 
 
 
Den europeiske vitenskapskomiteen, SCOEL foreslår i sitt 2011 kriteriedokument: 
 
8-timers TWA: 0,1 ppm, 0,4 mg/m3 
STEL (15 minutter): 0,5 ppm, 2,0 mg/m3 
 

 

2.3. Grenseverdier fra andre land og organisasjoner 

Nåværende grenseverdier for fosgen fra andre land og organisasjoner er gitt i tabell 2 nedenfor. 

 
 

Tabell 2.  Grenseverdier for fosgen fra andre land og organisasjoner.  
 

Land/organisasjon Kilde Grenseverdi  
 

Anmerkning 
 

Sverige Arbetsmiljöverkets 

Författningssamling, 

AFS 2005:171 

Takgrenseverdi: 
0,05 ppm, 0,2 mg/m3  
 

 

Danmark At-vejledning, stoffer og 

materialer - C.0.1, 20072  

8-timers verdi: 
0,02 ppm, 0,08 mg/m3  

 

Finland HTP-värden 20073 8-timers verdi: 
0,02 ppm, 0,08 mg/m3 
Korttidsverdi: 
0,05 ppm, 0,2 mg/m3 

Takverdi 

Storbritannia EH404 8-timers verdi: 
0,02 ppm, 0,08 mg/m3 
Korttidsverdi: 
0,06 ppm, 0,25 mg/m3 

 

Nederland The Social and 

Economic Council of 

the Netherlands (SER), 

Occupational exposure 

limits database5 

8-timers verdi:  
0,08 mg/m3 
Korttidsverdi: 0,4 mg/m3 

 

OSHA, USA OSHA Permissible 
Exposure Limits, PELs 

8-timers verdi: 
0,1 ppm, 0,4 mg/m3 

 

ACGIH, USA  ACGIH Guide to 

occupational Exposure 

Values, 20126 

8-timers verdi: 
0,1 ppm, 0,4 mg/m3 

 

NIOSH, USA ACGIH Guide to 

occupational Exposure 

Values, 20126 

8-timers verdi: 
0,1 ppm, 0,4 mg/m3 
Korttidsverdi: 

 

 

Takverdi 
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0,2 ppm, 0,8 mg/m3 

Tyskland, MAK DFG, 2011 8-timers verdi: 
0,1 ppm, 0,4 mg/m3 

Takverdi 

Tyskland, Myndighetene BauA8 8-timers verdi: 
0,1 ppm, 0,41 mg/m3 

Überschreitungsfaktor 

2(I) 
1 http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf 
2 http://www.at.dk/~/media/3FA26655715740ED84EA28EC1191FB62.ashx 
3 Social og hälsovårdsministeriet, HTP-värden, Koncentrationer som befunnits skadliga, Publikationer 2007:20,  
  Helsingfors, http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-6905.pdf 
4 http://www.hse.gov.uk/pubns/priced/eh40.pdf 
5 http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx 
6 Guide to occupational exposure values compiled by ACGIH, 2012. 
7 Deutsche Forschungsgemeinschaft, List of MAK and BAT values 2011, Commission for the Investigation of Health   
  hazards of Chemical Compounds in the Work Area, report No. 47, 2011, Wiley-VCH, Tyskland. 
8 http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-
900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7 

 

 

2.4. Stoffets klassifisering 

Forskrift om klassifisering, merking m.v. av farlige kjemikalier (merkeforskriften) blir erstattet av CLP 

(Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) som er de nye reglene for klassifisering, 

merking og emballering av stoffer og stoffblandinger i EU. CLP vil gradvis fase ut merkeforskriften, og 

CLP og merkeforskriften vil gjelde parallelt fram til 1. juni 2015. 

 

Merkeforskriften 

Fosgen har følgende klassifisering i henhold til merkeforskriften: Meget giftig, T+; R26: Meget giftig 

ved innånding, C; R34: Etsende. 

 

CLP 

 

Fosgen er i henhold til CLP 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 

3 nedenfor. 

 

Tabell 3. Fareklasse1, kategorier2 og merkekoder3 angitt for fosgen. Feil! Bokmerke er ikke definert. 

 

Fareklasse Faresetning (R) Merkekode 

Gasser under trykk   

Akutt giftig, kategori 2 Dødelig ved innånding H330 

Etsende eller irriterende for huden, 

kategori 1B 

Gir alvorlige etseskader på 

hud og øyne 
H314 

1 http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Klassifisering-CLP-avsnitt-I-II-

og-V/ 
2 http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database 
3 http://www.klif.no/upload/arbeidsomr/kjemikalier/aktuelt/H-setninger2.pdf 

 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_17.pdf
http://www.at.dk/~/media/3FA26655715740ED84EA28EC1191FB62.ashx
http://www.stm.fi/c/document_library/get_file?folderId=39503&name=DLFE-6905.pdf
http://www.ser.nl/en/oel_database.aspx
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7
http://www.baua.de/de/Themen-von-A-Z/Gefahrstoffe/TRGS/pdf/TRGS-900.pdf;jsessionid=EB7292E8B7DED5F0931D016EBF4ACF0B?__blob=publicationFile&v=7
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Klassifisering-CLP-avsnitt-I-II-og-V/
http://www.klif.no/no/Tema/Kjemikalier/Klassifisering-og-merking-av-kjemikalier-CLP/Klassifisering-CLP-avsnitt-I-II-og-V/
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://www.klif.no/upload/arbeidsomr/kjemikalier/aktuelt/H-setninger2.pdf
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3. Fysikalske og kjemiske data 

Fosgen er en svært giftig gass som virker etsende på øyne, hud og slimhinner og kan forårsake 
lungeskade. 
 
Fosgen er ikke brennbart. Gassen kan fremtre som fargeløs eller hvit til svak gul og konverteres til 
væske ved avkjøling og trykk. Ved lave konsentrasjoner har fosgen en behagelig duft av nyslått høy, 
mens ved høye konsentrasjoner kan lukten være sterk og ubehagelig. 
 
Fosgen er løselig i benzen, toluen, eddiksyre og de fleste flytende hydrokarboner. Den er noe løselig i 
vann og hydrolyseres lett i vann. 
 

Det vises til tabell 4 for fysikalske og kjemiske data for fosgen. 

 

 

Tabell 4. Fysikalske og kjemiske data (Amore og Huhtala, 1983) for fosgen  

 

Kjemisk formel CCl2O 

Molekylvekt 98,92 

Fysisk tilstand Fargeløs gass med lukt som fuktig høy 

Smeltepunkt (°C) - 127,8  

Kokepunkt (°C) 7,5 

Tetthet (20 °C ) 1,381 

Løselighet i vann (20 °C ) noe løselig, hydrolyseres i vann 

Fordelingskoeffisient  

n-oktanol/vann (log Kow) 

- 0,710 

Damptrykk ved 20 °C (kPa) 161,6 

Damptetthet (air = 1) (g/cm3) 3,48 

Luktterskel (ppm) 0,90* (0,1 – 1,0 ppm) 

Omregningsfaktor (20 °C, 101 kPa) 1 ppm = 4,05 mg/m3 
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3.1 Forekomst og bruk 

Fosgen forekommer ikke i naturen, men dannes når klorerte hydrokarboner utsettes for høy 

temperatur. Den kan utilsiktet dannes når flyktige organiske klorholdige forbindelser kommer i kontakt 

med flammer eller varmt metall. 

 

Fosgen er en meget giftig gass som ble brukt som stridsgass under første verdenskrig. 

 

 

4. Toksikologiske data og helseeffekter 

Vurdering av toksikologiske data og helseeffekter av fosgen er angitt i SCOEL dokumentet på engelsk i 
vedlegg 1, og kommentarer fra TEAN er gitt i kapittel 4.2. 

 

 

4.1. Anbefaling fra SCOEL 

Anbefaling fra SCOEL er vedlagt (vedlegg 1). 
 
 

4.2. Kommentarer fra TEAN  

Kriteriedokumentet fra SCOEL som ble lagt til grunn for implementeringen av direktivet 2000/39/EU, 
er opprinnelig fra tidlig 90-tallet med siste litteraturreferanse er fra 1991. I januar 2012 ble en ny og 
oppdatert versjon av SCOEL’s kriteriedokument for fosgen gjort tilgjengelig. Dette dokumentet er 
datert september 2011, og inneholder vesentlig nyere dokumentasjon med siste referanse fra 2009. 
Dette dokumentet blir lagt til grunn for denne vurderingen av TEAN. 
 
Det er søkt etter nyere kriteriedokumenter for stoffet fra anerkjente institusjoner som utarbeider slike. 
Det er også gjort litteratursøk ved hjelp av "Pubmed" og "Web of Knowledge" for perioden 2009 til 
2012. Data fra studier av fosgen publisert etter utgivelsen av siste SCOEL-dokument vil ikke endre på 
vurderinger som er gjort av SCOEL med hensyn på kritiske effekter og dose-respons relasjoner. 
 
De kritiske effektene av fosgen er akutt irritasjon av slimhinner i luftveiene og direkte skade av 
membraner i alveolære kapillærer og påfølgende lungeødem. Nyere studier i rotter og hunder har vist at 
disse effektene er både tids- og doseavhengig og følger Haber’s lov. På grunnlag av studiene til Pauluhn 
(2006 a,b,c) tar SCOEL utgangspunkt i en NOAEL i hund på 2 ppm (9 mg/m3) eksponert for fosgen 
over 30 minutter, som i henhold til Haber’s lov tilsvarer 67 mg/m3 x min (270 ppm x min) eller 0,14 
ppm for 8 timers eksponering. NOAEL i disse studiene blir bestemt på grunnlag av økning av 
proteinkonsentrasjonen i ”bronchoalveolar lavage” (BAL) væsken, som er den mest sensitive markøren 
for inflammasjon i lungene, og som dermed danner grunnlaget for en OEL. 
 
TEAN sier seg enig med SCOEL at fosgen bør ha en grenseverdi for korttidseksponering (STEL) for å 
beskytte mot skader i lungene. 
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5. Bruk og eksponering 

I EU anvendes fosgen i stort omfang, over 10000 tonn per år. Gassen brukes i hovedsak som 
intermediat i kjemisk industri blant annet til fremstilling av isocyanater, polyuretan- og polykarbonater, 
plantevernmidler og til legemidler. 
 

På verdensbasis var forbruket i 2006 over 5 millioner tonn per år. 

 
 

5.1. Opplysning fra Produktregistret 

Det er ikke funnet opplysninger om mengde og bruk av fosgen i deklareringspliktige produkter i 
Produktregisterets årsoppdatering for 2010.  
 

 

5.2. Eksponering og måledokumentasjon 

5.2.1. EXPO- data 
 

Det foreligger ingen eksponeringsmålinger for fosgen i STAMIs eksponeringsdatabase EXPO. 

 
 

5.2.2. Prøvetakings- og analysemetode 
 

I tabell 5 er anbefalte metoder for prøvetaking og analyser av fosgen presentert.  

 

Tabell 5.  Anbefalte metoder for prøvetaking og analyse av fosgen.  

Prøvetakingsmetode Analysemetode Referanse 

Rør m/XAD-2 impregnert m12-

HMP 

Gasskromatografi m/NPD OSHA metode 611 

Rør m/Chromosorb W impregnert 
m/2-PP 

Væskekromatografi m/UV Rando et al., 1993 

1 www.osha.gov/dts/sltc/methods /toc.html 

 

 

 

6. Vurdering 

Toksikologiske data for fosgen er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og kommentert av 

STAMI (TEAN) i kapittel 4. De tilgjengelige toksikologiske dataene for fosgen viser at stoffet er svært 

giftig. Kritisk effekt av eksponering for fosgen er akutt irritasjon av slimhinner i luftveiene og direkte 

skade på membraner i alveolære kapillærer og påfølgende lungeødem.  
 

Toksikologiske data for fosgen er beskrevet i SCOEL-dokumentet i vedlegg 1, og kommentert av 
STAMI (TEAN) i kapittel 4. De tilgjengelige toksikologiske dataene for fosgen viser at stoffet er svært 

http://www.osha.gov/dts/sltc/methods%20/toc.html
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giftig. Studier i rotter og hunder viser at disse effektene er både tids- og doseavhengig og følger Haber’s 
lov. 
 
Det er ingen data verken på dyr eller mennesker på reproduksjonseffekter av fosgen og tilsvarende er 
det manglende data på kreftfremkallende effekter. In vitro studier har ikke vist gentoksiske effekter av 
fosgen eksponering. Fordi fosgen hydrolyseres raskt er det ikke sannsynlig at fosgen kan skade foster. 
 
Dyrestudier er hunder og rotter blir eksponert for fosgen viser at hunder er mindre sensitive enn rotter. 
Siden lungene til hunder er både anatomisk og fysiologisk nærmere beslektet menneskets lunger 
sammenlignet med rotter, er studier foretatt på hunder mer relevante enn studier på rotter for å komme 
frem til en OEL (occupational exposure limit eller yrkeshygienisk grenseverdi). Ved fastsettelse av OEL 
for fosgen har SCOEL lagt til grunn studier på hunder der en NOAEL på 9 mg/m3 eksponert for 
fosgen over 30 minutter 0,14 ppm for 8- timers eksponering i henhold til Haber’s lov. 
 
I tillegg foreslår SCOEL en korttidsverdi for eksponering på 0,5 ppm, 2,0 mg/m3, med inntil 4 
overskridelser for å beskytte mot skader i lungene.  
 
Ingen vitenskapelige data tilsier anmerkning for hudopptak eller sensibiliserende effekt. 
 

Vi har ikke eksponeringsdata for fosgen fra eksponeringsdatabasen EXPO, og det er ikke funnet 
opplysninger om mengde og bruk av fosgen i deklareringspliktige produkter i Produktregisteret 
årsoppdatering for 2010.  
 

 

7. Konklusjon med forslag til ny administrativ norm 

Kommisjonens forslag til indikativ grenseverdi (IOELV) for fosgen er gitt i direktiv 2000/39/EEC. 
Verdiene er for 8-timer 0,02 ppm, 0,08 mg/m3 og for korttidsverdi 0,1 ppm, 0,4 mg/m3. Denne var 
basert på vurderinger fra 1991. Direktivet forpliktet medlemslandene til å fastsette en nasjonal verdi for 
stoffene gitt i direktivet. I ettertid har SCOEL foretatt en nyere vurdering av fosgen som er datert 2009. 
I denne vurderingen er deres forslag til en 8-timers verdi på 0,1 ppm, 0,4 mg/m3 og en korttidsverdi på 
0,5 ppm, 2,0 mg/m3. 
 
I tabell 2 er nåværende grenseverdier for fosgen fra andre land og organisasjoner oppgitt. Verdiene fra 
EU landene er generelt i overensstemmelse med forlaget gitt i direktivet, mens verdiene fra OSHA 
(USA), Tyskland, (myndighetene) samt ACGIH, NIOSH og MAK som er av nyere dato, er vesentlig 
høyere og i samsvar med SCOELs vurdering fra 2011.  
 
For fosgen har vi verken opplysninger om mengde og bruk eller data om eksponering som kan brukes 
til vurdering av tekniske og økonomiske forhold. Forslaget til administrativ norm baserer seg derfor på 
en vurdering av de toksikologiske dataene.  
 
På bakgrunn av den foreliggende dokumentasjon forslås at dagens administrative norm endres og at 
eksisterende anmerkning T (takverdi) utgår. I tillegg foreslås en korttidsverdi for stoffet. 
 
Forslag til ny administrativ norm, korttidsverdi og anmerkning: 
 
Administrativ norm (8-timers TWA): 0,1 ppm, 0,4 mg/m3  
 
Korttidsverdi (15 min): 0,5 ppm, 2,0 mg/m3 
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8. Ny administrativ norm 

 

På grunnlag av høringsuttalelser og drøftinger med partene ble ny administrativ norm for fosgen 

fastsatt til: 
 

Administrativ norm (8-timer): 0,05 ppm, 0,2 mg/m3 

 

Anmerkning: T (Takverdi)  
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Vedlegg 1: Anbefalinger fra SCOEL 
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