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Forslagom å innføreen pliktfor arbeidsgiverifi å meldeinn resultatenefra
gjennomførtekjemikalieeksponeringsmålinger- Høring

Vi viser til brev av 10. juni 2013 med vedlegg om ovennevnte.

Saken har vært forelagt Samferdselsdepartementets underliggende etater —Jernbaneverket,
Luftfartstilsynet, Post- og teletilsynet, Statens havarikommisjon for transport, Statens

jernbanetilsyn og Statens vegvesen Vegdirektoratet samt Statens vegtilsyn.

Vedlagt oversendes kopi av Vegdirektoratets uttalelse av 29. september 2013.

Direktoratet opplyser at det er lite arbeid med kjemikalier i Statens vegvesen og at endringene
derfor ikke vil ha noen særlig innvirkning for etaten. Det er likevel gitt følgende
kommentarer:

Re istrerin av eks onerin sverdier
Det stilles spørsmål ved hensiktsmessigheten ved at arbeidsgiver fortløpende skal registrere
resultatene, der virksomheten har liten kompetanse innen prøvetaking, og om ikke kvaliteten
av registreringen blir bedre dersom de som er ansvarlig for gjennomføring av
målingene/analyse også skal registrer resultatene.
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Ikke re istrerin av ersono 1 snin er
Det kan være uheldig at det ikke skal registreres personopplysninger. For en medarbeider som
har vært utsatt for høyere eksponering enn normalt (og det er gjennomført målinger), kan det
være skille mellom eventuell erstatning eller ikke.

Samferdselsdepartementet har for sin del ingen merknader.
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Statens vegvesen

Samferdselsdepartementet
Postboks 8010 Dep
0030 OSLO

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Vegdirektoratet Inger Helene Grøstad - 22073433 2013/070380-004 13/1008 25.09.2013

Ang høring - forslag om å innføre en plikt for arbeidsgiver til å melde
inn resultatene fra gjennomførte kjemikalieeksponeringsmålinger

Viser til ovennevnte høring, brev av 12. juni 2013.

Høringen ble sendt ut til alle driftsenhetene for innspill. Det er lite arbeid med kjemikalier i
Statens vegvesen, endringene vil derfor ikke ha noen særlig innvirkning for oss. De kom inn
følgende kommentarer:

Re istrerin av eks onerin sverdier
Arbeidsgiver skal fortløpende registrere resultatene, er dette hensiktsmessig i firmaer med
liten kompetanse innen prøvetaking? Vil ikke kvaliteten av registreringen bli bedre dersom de
som er ansvarlig for gjennomføring av målingene/analyse også skal registrer resultatene.

Ikke re istrerin av ersono 1 snin er
Det kan være uheldig at det ikke skal registreres personopplysninger. For en medarbeider som
har vært utsatt for høyere eksponering enn normalt (og det er gjennomført målinger), kan det
være skille mellom eventuell erstatning eller ikke. Selv om arbeidsgiver er pliktig til å
registrere og oppbevare denne informasjonen, så vil den lett blir borte (for eksempel ved
konkurs, nedleggelse), jf en av grunnene til at plikten om å melde inn måleresultatene ønskes
innført.
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