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NHOs høringssvar - forslag om å innføre en plikt for arbeidsgiver til
å melde inn resultatene fra gjennomførte kjemikalieksponeringer

Vi viser til departementets horingsforslag av 10.juni d.a.

Nye rapporteringskrav
Innledningsvis vil NI-10 minne om at Melding St. 29 (2010-2011) Felles ansvar for eit godt
og anstendig arbeidsliv. adresserer at myndighetene ikke ser for seg en utvikling med et
stadig strengere lovverk i arbeidslivet. NII0 stiller derfor sporsmal ed om

forskriftshjemmel med tilhorende rapportering av alle malinger er veien a ga for å motivere
arbeidsgh ere og bedrifter til a gjennomfore eksponeringsmalinger i langt storre omfang.

For mindre bedrifter vil forslaget oppleves som nok en rapporteringsplikt.

Vi savner også henvisning til andre lands erfaringer med denne type base og innrapportering.

Målinger
Forslaget innebærer at alle malinger som gjennomfores skal registreres og meldes inn innen
tre maneder etter at resultatene foreligger. For bedrifter som utforer hyppige og regelmessige
malinger vil denne innrapporteringen bli meget tid- og ressurskrevende. Samtidig mener vi

fordelene med rapporteringskravet fremstar mangelfullt. Ulike teknologi og ulike lokale
forhold vil gjore det vanskelig tolke malingene. For forskning og faglig bearbeiding av data
kan derfor en sentral registrering Iike fullt mangle vesentlig informasjon.

For tilsyn synes det å være tilstrekkelig at malinger faktisk blir utfort og at man kan
kontrollere al lovpålagte målinger blir utført. Med manglende veiledning og informasjon vil

ikke dette hjelpe bedrifiene.

Behovet for bedre kanlegginger og kunnskap om eksponering vil i okende grad dekkes på
andre mater enn tradisionelle malinger på den enkelte arbeidsplass. Del er ikke beskrevet

hvordan man kan dra nytte av REACH-regelverket. F.eks. er det innenfor REACH-
regeberket utviklet lo.alitetssikrede beregningsmetoder for skalering av like determinanter
som kan bidrar til at det utvikles eksponeringsseenarier som er typiske for bransjer. og som
eventuelt formidles i forsyningskjeden gjennom sikkerhetsdatablader for enkeltkjemikalier.

De praktiske målingene pa den enkelte arbeidsplass kan derfor ofte utelates eller begrenses
til stikkprover. Dette er en utvikling som er ressurssparende og i trad med REACH
regelverket. og det gir bedriftene anledning til å prioritere de nedvendige målingene.



Under prosjektperioden for Expo-databasen og regelverket for denne, tok NITO gjentatte

ganger tatt opp den manglende kunnskapen om og relevansen til REACH regelverket, og den
utvikling og mulighet som dette gir. Forslaget beskriver ikke defie, og basen vil derfor kunne
miste relevans og betydning.

Andre bransjer har prosjekter for de virksomheter med storst risiko der de foretar målinger
og vurderinger av disse. Dette er resultater som er vel så relevante fremfor a melde inn alle
malinger.

I forbindelse med arbeidsgruppens anbefaling av 2008. minner i ogsa om at industrien
mente det ikke skulle meldes inn enkeltmalinger. men begrenses til jobbgruppeniva.

Innrapporteringen
Rent praktisk er det flere forhold som melder seg ved innrapportering. Bl.a. ma arbeidsgiver

palegge sine ansatte å bruke eliet personnummer. Ilvordan skal det tilrettelegges for at fiere
enn én person fra et konsern kan rapportere inn tnalinger? Eksempelvis er det konsern med
opptil tretti fabrikker/avdelinger som vil bli palagt a melde sine ulike malinger

Mange bedrifter må ha hjelp fra bedrifishelsehenesten til a utfore malingene som bedrifien
melde inn. For mindre bedrifter kan det være onskelig at BIIT kan melde inn, men dette

vil igjen skape utfordringer i innrapporteringen.

økonomisk og administrative konsekvenser
Forslaget estimerer at kostnadene for den enkelte bedrift vil være av begrenset omfang. Slik
forslaget er utformet vil det absolutt medføre betydelige kostnader ved en stor økning i
innrapportering for bedriftene samlet, ved at alle malinger skal meldes inn. NHO ønsker en

kost/nytte vurdering av forslaget.

Avslutning
NI10 mener forslaget om innmeldingsplikt er for omfattende og uklart slik det foreligger.
Det er for mange forhold ved forslaget som ikke synes være klarlagt tilstrekkeliU, som

anfort. Den hele og fulle nyfieverdien av det omfattende rapporteringskravet er ikke
beskrevet godt nok.

NHo viser til egne høringsuttalelser fra Norsk Industri og Norsk olje og gass. Disse
uttalelsene drofte vuerligere de ulike problemsfillingene som en meldeplikt for
kjemikalieeksponeringsmalinger vil medfore for medlemsbedrifiene.
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