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Selskapenes oppfølging av kreftfremkallende kjemikalier - Innhenting av 
informasjon (aktivitet 9921018) 

Ifølge WHO utgjør yrkesrelatert kreft 4-20 prosent av alle krefttilfeller i verden, 
samtidig som over halvparten av yrkesrelaterte dødsfall i vestlige land er knyttet til 
kreft. Ifølge Kreftregisteret kan rundt tre prosent av kreft blant menn og 0,1 prosent 
blant kvinner relateres til kreftfremkallende stoffer på arbeidsplasser i Norge.  
 
Petroleumstilsynet (Ptil) er kjent med at det innen petroleumsvirksomhet både 
benyttes kjemikalier som er klassifisert som kreftfremkallende, og at 
kreftfremkallende forbindelser kan frigjøres gjennom arbeidsoperasjoner og 
prosesser både på innretninger til havs og på landanlegg. Erfaringer fra tilsyn tilsier 
imidlertid at risiko knyttet til kreftfremkallende kjemiske faktorer håndteres forskjellig 
i de ulike selskapene.  
 
Innen petroleumsvirksomhet er noen eksempler på kreftfremkallende kjemiske 
faktorer asbest, benzen, dieseleksos, stekeos, formaldehyd, alfa-kvarts og sveiserøyk. 
Kreftfremkallende kjemikalier benyttes også i varierende omfang i forbindelse med 
oppgaver innen blant annet boring og brønn, vedlikehold, prosess og produksjon.   
 
I Norge er det etablert nasjonale grenseverdier for de fleste kjemiske stoffer som er 
klassifisert som kreftfremkallende. I 2021 ble nasjonal grenseverdi for benzen 
redusert med 80 prosent, og en ytterligere reduksjon på 50 prosent er forventet i 
løpet av de neste årene. Videre er ny grenseverdi for dieseleksos (elementært karbon) 
under implementering, og vil være gjeldende for petroleumsvirksomhet fra 21.2.2023.  
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Vi ønsker å innhente informasjon fra selskapene for å få et inntrykk av omfanget av 
eksponeringsrisiko knyttet til kreftfremkallende kjemikalier i næringen, og hvordan 
selskapene styrer denne typen risiko. Blant annet ønsker vi å få oversikt over hvordan 
de ulike selskapene har håndtert reduksjon av grenseverdi for benzen, samt i hvilken 
grad selskapene er forberedt på og i stand til å håndtere ny grenseverdi for 
dieseleksos.  
 
Vi ber derfor om at selskapene fyller ut vedlagte skjema og returnerer disse til Ptil 
innen 15.9.2022. Begge skjema skal besvares. En veiledning til utfylling av skjemaene 
er lagt ved. 
 
Klikk her: Lenke til elektronisk tilbakemeldingsskjema  
 
Spørsmålene skal i utgangspunktet besvares på selskapsnivå. Dersom det er 
betydelige forskjeller mellom ulike driftsenheter eller innretninger med hensyn på 
hvordan risiko håndteres i det enkelte selskap, ber vi om at flere skjema fylles ut.  
 
Informasjon om dette brevet skal gjøres kjent for arbeidstakernes representanter, 
deriblant vernetjenesten i selskapet. 
 
Vi ber om at det oppgis en kontaktperson fra hvert selskap som kan kontaktes for 
eventuelle avklaringer knyttet til innsendte data.  
 
Ved eventuelle spørsmål til skjemaet kan Sølvi Sveen (solvi.sveen@ptil.no) eller Hilde 
Nilsen (hilde.nilsen@ptil.no) kontaktes i Ptil.   
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