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Kjemikalier er en del av hverdagen på mange
arbeidsplasser. Det er viktig at man har kunnskap
om kjemikaliene og deres virkning på helse og
miljø slik at de brukes på en forsvarlig måte.
Kunnskap alene er ikke nok. I tillegg må det
være rutiner og orden så man holder styr på oppbevaring og bruk av kjemikaliene. Dessuten må
man sørge for å overholde de reglene som gjelder
for bruk i arbeidslivet.
■

Vi oppfordrer derfor deg som er arbeidsgiver
og ansvarlig for arbeidsmiljøet, deg som er verneombud og deg som er ansatt til å ta et tak i
fellesskap: Få orden på kjemikaliene - om det
ikke alt er gjort.
■

Brosjyren starter med en kort introduksjon om
kjemikalier, hvilke farer de kan representere og
hva man kan gjøre for å forebygge skader.
Sjekklisten som så følger, er den viktigste delen
av brosjyren. Bruk den til å gå gjennom forholdene i virksomheten. Lag så en handlingsplan
(forslag til oppsett finnes bak i brosjyren).
Brosjyren inneholder også et skjema som du kan
bruke til en enkel risikovurdering av
kjemikaliene. Sist i brosjyren finner du en
oversikt over aktuelle forskrifter og veiledninger
fra Arbeidstilsynet, og hvor du kan få tak i mer
informasjon om det trengs.
Lykke til!

Kjemikalier – forekomst og helsefare
Kjemikalier finnes som sådanne på mange arbeidsplasser
eller de utvikles som forurensning eller ved avgassing i
arbeidsprosesser. Maling, rengjøringsmidler, oljeprodukter,
desinfeksjonsmidler, råstoff til produksjon er eksempler på
innkjøpte kjemikalier, mens sveiserøyk, dieseleksos,
nitrogenoksider og trestøv er kjemikalier som oppstår ved
ulike prosesser og arbeidsoperasjoner.
Forskjellige kjemikalier representerer ulik helserisiko
avhengig av hvilke farlige egenskaper de har, og hvor mye
og hvor lenge man utsettes (eksponeres) for dem. I tillegg
er det store individuelle forskjeller mellom oss mennesker
slik at det som ikke fører til synlig skade på én, kan gi
alvorlige helseskader hos en annen.
Skader kan skje ved at kjemikaliene pustes inn, kommer på
hud eller øyne eller svelges. De vanligste
påvirkningsmåtene i arbeidslivet er at kjemikalier pustes
inn eller kommer i kontakt med hud.

Forebygging –
krav og strategi

Forebygging i praksis

Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på
arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften) angir hvilke krav
myndighetene setter til arbeidsplasser hvor kjemikalier
forekommer (eksponering = utsettes for, komme i kontakt
med). Forskriften med tilhørende veiledning er gode
hjelpemidler til bruk i vernearbeidet.

Arbeidet starter med å lage en oversikt over (kartlegge)
hvilke kjemikalier som finnes eller kan oppstå i virksomheten.
Informasjon om helse- og miljøfarlige kjemikalier fås blant
annet gjennom faremerkingen som normalt skal stå på produktet ved innkjøp. Faremerkingen består av symbol(er) og
setninger som kort beskriver hvilken risiko som er forbundet med bruk, og hvilke vernetiltak som skal settes i verk.
Det er produsent eller importør som er ansvarlig for faremerkingen. Les merkingen og kjøp ikke produkter som
ikke er korrekt merket!

En vanlig framgangsmåte er:
1. Kartlegg forekomst og bruk av kjemikalier
i virksomheten
2. Samle inn informasjon dere kan bruke i
vurderingen av kjemikaliene og farene ved
dem
3. Vurder graden av påvirkning (eksponering) –
både av de enkelte kjemikaliene og totalvirkningen kjemikaliene utgjør samlet
4. Vurder og prioriter risiko
5. Lag en handlingsplan med ansvar og frister
6. Husk regelmessig oppdatering!

En prioritert liste for tiltak er:
1. Erstatt farlige stoffer og prosesser med stoffer
og/eller prosesser som er mindre farlige
2. Reduser eksponeringen ved tekniske tiltak
(ventilasjon, innkapsling/lukking av
prosesser)
3. Legg opp og organiser arbeidet slik at færrest
mulig blir eksponert
4. Som en siste utvei: Bruk personlig verneutstyr

Det skal dessuten følge med et helse-, miljø- og sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) ved første gangs levering av
kjemikalier. Krev det om nødvendig. HMS-databladet skal
gi informasjon om hvilke farlige egenskaper kjemikaliet har
og om nødvendige vernetiltak. Arbeidsgiver skal samle
HMS-databladene i et ”stoffkartotek”. I dette stoffkartoteket skal det også være ”informasjonsblad” for kjemikaler
som ikke er omfattet av bestemmelsene om HMS-datablad.
Arbeidsgiver har ansvaret for å utarbeide informasjonsblad.
Eksempler på kjemikalier som skal ha informasjonsblad er
dieseleksos, trestøv og medisiner.
Husk at de aktuelle HMS-databladene/informasjonsbladene skal være tilgjengelige på det enkelte arbeidsstedet!
Opplysningene fra merkingen, HMS-datablad og informasjonsblad skal sammen med andre innhentede opplysninger
(se også neste punkt) gi grunnlag for risikovurderingen og
for de forebyggende vernetiltakene som må settes i verk.
For å vurdere risikoen er det nødvendig å vite hvor stor
eksponeringen er. Hvis det ikke er kjent hvor mye kjemikalier det er i luften ved de forskjellige arbeidsplassene, må
nivået kartlegges, normalt med målinger. Bedriftshelsetjenesten kan bistå med målinger eller informasjon om
hvor man kan få målehjelp. Dersom man ikke har
bedriftshelsetjeneste, må måletjenester kjøpes.
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Arbeidet skal legges opp og organiseres slik at færrest mulig
blir eksponert, og eksponeringen blir minst mulig for dem
som eksponeres!
Forsøk først å redusere helsefaren ved å erstatte farlige
kjemikalier med mindre farlige (substitusjon), eller ved å
endre prosessen.
4

Dersom dette ikke er mulig eller nok, må det gjennomføres
tekniske tiltak og kontroll med kjemikalieforurensningene.
Punktavsug der forurensningene dannes, kan fjerne store
deler av kjemikaliene og hindre spredning til arbeidslokalet. Det er nødvendig å kombinere dette med balansert, mekanisk allmennventilasjon for å tilføre frisk luft og
sikre at punktavsugene virker.
Om nødvendig skal arbeidsgiver gi arbeidstakerne personlig verneutstyr som skal brukes ved de farlige prosessene og
arbeidsoperasjonene. Dessuten må arbeidsgiver sørge for at
det er rutiner for vedlikehold og nødvendig fornyelse av
utstyret. De viktigste typene verneutstyr er åndedrettsvern
og kjemikaliehansker. Ofte er det også bruk for vernebriller, ansiktsskjerm og verneklær som dekker deler av eller
hele kroppen.

Sørg for å velge riktig type utstyr som beskytter mot
de aktuelle kjemikaliene.
Bedriftshelsetjenesten og utstyrsleverandørene vil kunne gi
veiledning om valg av personlig verneutstyr.
Arbeidstaker har plikt til å bruke det personlige
verneutstyret som arbeidsgiver påbyr.

Hold orden
på innkjøpene
Sørg for at nye kjemikalier som blir kjøpt eller tatt i bruk i
virksomheten blir gjenstand for vurdering på samme måte
som de kjemikaliene som alt er i bruk og tas hånd om av
det systematiske HMS-arbeidet. Nye kjemikalier må
vurderes ikke bare ut fra sine egne egenskaper, men også i
forhold til hvilken virkning de kan ha i kombinasjon med
de kjemikaliene som alt er i bruk.
Unngå at kjemikalier sniker seg inn utenom systemene
fordi de kjøpes inn lokalt etter behov av den enkelte!

Bedriftshelsetjeneste
Europeisk
(verne- og helsepersonale) arbeidsmiljøuke 2003
Verne- og helsepersonalet har spesialkunnskap som kan
være til stor hjelp med kartlegging, risikovurdering og
tiltak som må settes i verk. Bruk denne kunnskapen!
De fleste virksomheter hvor arbeidstakerne kan bli
eksponert for kjemikalier er omfattet av forskrift om hvilke
virksomheter som skal ha knyttet til seg verne- og
helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). Men også andre
virksomheter vil som regel ha behov for slik bistand. Ikke
gjett eller ta sjanser, sørg for kompetent hjelp til å sikre
kontroll med det kjemiske arbeidsmiljøet!

Kjemikalier er ikke bare et problem her i landet. EU
arrangerer hvert år en informasjonsuke som Norge er med
på, og i 2003 er temaet «Kjemisk helsefare».
Arbeidsmiljøuken arrangeres både i EU og i Norge som et
samarbeid mellom partene i arbeidslivet og myndighetene.
I Norge har dette vært et samarbeid mellom Landsorganisasjonen i Norge (LO), Næringslivets Hovedorganisasjon
(NHO) og Arbeidstilsynet.

Ingen ting gjør seg sjøl

EUs arbeidsmiljøorgan (Bilbaoagenturet) har utarbeidet
mye informasjonsmateriale i anledning arbeidsmiljøuken,
blant annet et faktaark (nr. 34) om erstatning av farlige
kjemikalier med mindre farlige (substitusjon). Dette er
oversatt til norsk og finnes på de norske nettsidene som er
angitt over. Det kan også fås ved direkte henvendelse til
Arbeidstilsynet. Øvrig informasjon fra Bilbaoagenturet
finnes på blant annet dansk, svensk og engelsk via
nettsidene over.

Nøkkelen til et forsvarlig arbeidsmiljø ligger i at den
enkelte virksomhet tar tak i problemene. Det er ingen
hjelp i kartlegging og fine planer hvis de ikke gjennomføres i praksis!
Bruk dette heftet som en spore til å få orden på
virksomhetens kjemikaliebruk slik at arbeidsmiljøet blir
sikkert og godt hva kjemikalier angår.

Bruk sjekklisten og risikovurderingsskjemaet aktivt
som hjelpemiddel for å forebygge kjemisk helsefare!
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Informasjon om uken finnes her:
www.arbeidstilsynet.no/om/kampanjer/ew2003.html
www.arbeidsplassen.no/
http://osha.eu.int/ew2003/

I Norge er arbeidsmiljøuken starten på en stor kampanje
med hovedmål å øke kunnskapen om kjemikalier og
kjemisk helsefare. Det vil spesielt bli fokusert på å redusere
faren for utvikling av løsemiddelskader, hud- og
luftveislidelser. Aktuelt materiell kan lastes ned fra:

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Lag en handlingsplan, og gjennomfør tiltakene
i handlingsplanen!

www.arbeidstilsynet.no/om/kampanjer/kjemi.html

Sjekkpunkter
1. Kartlegging
Er det kartlagt hvilken eksponering for kjemikalier arbeidstakerne kan bli
utsatt for?
2. Risikovurdering
Er det utarbeidet en skriftlig risikovurdering av kjemisk helsefare?
Risikovurderingen skal bygge på kartleggingen, og ta hensyn til alle
risikofaktorene i virksomheten.
3. Handlingsplan
Er det utarbeidet en tidfestet handlingsplan for hvilke vernetiltak som må
settes i verk for å få til et forsvarlig arbeidsmiljø? Handlingsplanen skal
bygge på risikovurderingen.
4. Merking
Er det kontroll med at kjemikaliene er merket?
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Dersom det blir brukt kjemikalier i ikke-original emballasje, er denne
emballasjen i tilfelle merket?
5. Stoffkartotek
Er det oppdaterte HMS-datablad for kjemikaliene som brukes i virksomheten?
HMS-databladene skal være samlet i et stoffkartotek.
Er stoffkartoteket lett tilgjengelig for de arbeidstakerne som kan komme
i kontakt med kjemikaliene?
Finnes HMS-databladene/informasjonsbladene der kjemikaliene brukes?
Blir opplysningene i HMS-databladene brukt for å legge til rette arbeidet
på en forsvarlig måte? Se spesielt punktene 4, 7 og 8 i databladet.
Har de ansatte fått opplæring i bruken av stoffkartoteket?
6. Innkjøp av kjemikalier
Finnes det rutiner for risikovurdering av kjemikaliene som kjøpes inn?
Blir disse rutinene fulgt?
7. Opplæring
Har den enkelte ansatte fått informasjon og opplæring om bruk av
kjemikaliene som brukes i virksomheten?
8. Oppbevaring av kjemikalier
Blir kjemikaliene oppbevart forsvarlig?
9. Substitusjon
Har det blitt vurdert å bytte ut farlige kjemikalier/prosesser med kjemikalier/
prosesser som er mindre farlige?
10. Bedriftshelsetjeneste (verne- og helsepersonale)
Har virksomheten knyttet til seg verne- og helsepersonale som kan hjelpe til
med å legge til rette for forsvarlig håndtering av kjemikalier?
11. Avfallshåndtering
Finnes tilfredsstillende rutiner for avfallshåndtering – emballasje, rester m.m.?
Leveres farlig avfall til godkjent mottak?
12. Ventilasjon
Er det mekanisk, balansert ventilasjon i virksomheten?
Finnes det rutiner for renhold, vedlikehold, reparasjon og kontroll av
ventilasjonsanlegget?
Er det punktavsug ved forurensende prosesser?
13. Personlig verneutstyr (PVU)
Dersom PVU må brukes, er det dokumentert at riktig type åndedrettsvern
og hansker er valgt?
Finnes det rutiner for riktig bruk, oppbevaring og vedlikehold av personlig
verneutstyr, inkludert rutiner for skifte av filtre?
Er det rutiner for kontroll av pusteluften dersom det brukes luftforsynt
åndedrettsvern tilknyttet trykkluftanlegg?

Ja

Nei

Kommentar

Bruk sjekklisten til venstre
Denne sjekklisten bør dere som jobber i bedriften gå gjennom jevnlig. Du som er arbeidsgiver har ansvaret for å kartlegge
hvilke risikoforhold som finnes i virksomheten og følge opp arbeidsmiljøet slik at nødvendige vernetiltak blir satt i verk.
Du som er arbeidstaker har plikt til å sette deg inn i helsefaren ved kjemikaliene du blir utsatt for og bidra til en god og
sikker kjemikaliehåndtering i bedriften. Du må rette deg etter de instruksene som fins for arbeidet og bruke nødvendig
verneutstyr.
Du som er verneombud har som oppgave først og fremst å varsle arbeidsgiver og passe på at arbeidsmiljøarbeidet blir gjort,
men også sørge for at feil blir rettet.

Mal for handlingsplan
Tiltak

Hvordan er tiltaket
planlagt gjennomført

Ansvar

Frist

Kostnad
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2

Arbeidsoppgave
eller arbeidsplass der
kjemikalier kan innebære
helserisiko

Aktuelle
kjemikalier/
forurensninger

3
Eksponering

4

Utfylt av:

Farlige
egenskaper
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Vurdert avdeling/sted:

Risikovurdering – kjemisk helsefare

Varighet

Mulige
helseskader
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Dato:

Iverksatte tiltak / vernetiltak

7

......................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8
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Om skjemaet for risikovurdering
Dette skjemaet er et eksempel på hvordan risikovurdering
kan dokumenteres. Skjemaet er ment som en veiledning.
Dere velger selv om dere ønsker å bruke det i deres arbeid.

Vi foreslår følgende inndeling av eksponeringen, se også
brosjyren Kartlegging og vurdering av eksponering for
kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i
arbeidsatmosfæren, best.nr. 450:
■ Høy

(H) = eksponering over administrativ norm (ADN)*

■ Middels (M) = eksponering under ADN, men over 1/4 ADN*

Risikovurdering er en metode og et verktøy. Den skal gi
oversikt og innsikt i den kjemiske helsefaren på akkurat
deres arbeidsplass, og være et verktøy i arbeidet med å
prioritere tiltak mot eventuell risiko. Mange av opplysningene dere trenger for å kunne fylle ut skjemaet, finnes
på kjemikalienes HMS-datablad (særlig bladenes punkter
3, 10 og 11) og faremerking. Det kan imidlertid være
behov for ytterligere informasjon for å avdekke alle farlige
forhold – særlig dersom kjemikaliene anvendes på en
«uvanlig» måte. Kjemikalieforskriftens § 6 viser hva en
særlig skal ta hensyn til ved risikovurderingen.
Husk ellers at risikovurderingen har begrenset «holdbarhet». Det må i alle fall gjøres nye vurderinger før nye
kjemikalier tas i bruk. Det samme gjelder ved vesentlige
endringer knyttet til arbeidsplasser, arbeidsoperasjoner,
maskiner eller prosesser som involverer kjemikalier. Det
anbefales uansett en gjennomgang/revisjon av risikovurderingen hvert tredje år.
Husk at bedriftshelsetjenesten kan gi god hjelp i arbeidet
med risikovurderingen!

Om ufylling av de ulike kolonnene:
1. Her føres de ulike oppgavene, prosessene eller arbeidsplassene som skal vurderes – for eksempel «sprøytelakkering»
2. Før opp hvor mange timer per uke arbeidet varer. For
eksempel, hvis tre personer gjør dette 1 time hver dag, blir
det 15 timer pr. uke. Dette sier noe om omfanget av et
eventuelt problem.
3. Før opp kjemikaliene som brukes eller dannes i dette
arbeidet. Husk at kjemikalier i form av damp, røyk, støv og
gass også skal inngå i risikovurderingen. Det betyr at for
eksempel sveiserøyk og eksos skal med.
4. I kolonnen for eksponering fører dere opp i hvilken
grad de som jobber blir utsatt for kjemikalier i forbindelse
med denne arbeidsoppgaven.

■ Lav

(L) = eksponering under 1/4 ADN*

■ Ukjent (U)**

* Eksponeringen sammenliknes med ADN bare dersom kjemikaliene forekommer i arbeidslufta.
** Hvis eksponeringen er ukjent, må den undersøkes!

5. Hvilke farlige egenskaper har de aktuelle kjemikaliene?
Er de etsende? Giftige? Kreftfremkallende? Kan de gi allergier? Er de brannfarlige?
6. Hvilke skader kan disse kjemikaliene føre til? Husk at
kjemikaliene kan innebære risiko både på kort og på lang
sikt.
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7. Gi en kort beskrivelse av tiltak dere har satt i verk for å
begrense/fjerne risikoen. Planlagte tiltak føres i egen
handlingsplan. Aktuelle tiltak finnes blant annet i HMSdatabladenes punkter 4, 7 og 8, men informasjonen her er
ikke nødvendigvis tilstrekkelig.
8. Risikoen er en vurdering av hvor sannsynlig det er at
noe vil skje, sett i forhold til konsekvensen dersom det
skulle skje. Sannsynligheten for sykdom eller skade er
gjerne svært vanskelig å vurdere. I stedet anbefales å
vurderer sannsynligheten for farlig kjemikaliekontakt (søl
på hud/øyne eller innånding/nedsvelging) eller farlige
kjemiske reaksjoner (også brann/eksplosjon).
Risikoen kan beskrives med ord eller med tall. Hvis noe er
svært sannsynlig, samtidig som konsekvensen ville være
alvorlig, må risikoen vurderes som høy.
En tallbasert inndeling kan se slik ut:
■ Ubetydelig = 0 Det er ikke nødvendig med tiltak
■ Lav
= 1 Tiltak vurderes
■ Middels
= 2 Tiltak er nødvendig. Føres i egen
handlingsplan med klare frister
■ Høy
= 3 Strakstiltak er nødvendig.
Bestem på forhånd hvilket risikonivå som skal utløse krav
om tiltak. Dersom et tiltak kan gjennomføres raskt, og
med små utgifter, bør dette prioriteres høyt – selv om
risikoen i seg selv ikke vurderes som høy.

På neste side finnes eksempel på et utfylt risikovurderingsskjema

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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30

1

Arbeidsoppgave
eller arbeidsplass der
kjemikalier kan innebære
helserisiko

TIG-sveising av rustfritt stål

Syrebeising av kobberplater

Utblanding av industri-

vaskemiddel GMX 22

2

1

Natriumhydroksid

Kun i væskeform

Ukjent

Nitrogendioksid

Lav

Fluorider
Ukjent

Lav

Ozon

Salpetersyre

Lav

Eksponering

4

Krom, nikkel

Aktuelle
kjemikalier/
forurensninger

3

Etsende

Giftig/lungeirrit.

Etsende/lungeirrit.

Giftig, lungeirrit.

Giftig, lungeirrit.

Giftig, kreftfremkall.,
allergifremkallende

NB! Sveiseavsuget ikke egnet for store emner.

Blindhet?

Etseskade hud/øyne

Ansiktsskjerm + hansker. Øyedusj.

ved arbeidsbenk. Vernebriller

lungeskade/ødem
(livstruende)

Allmennventilasjon + lufting via åpent vindu

Etseskade hud/øyne

Kreft i luftveier?

1

3

2

Risiko

8

............................................

i luftveier, bronkitt.

Iverksatte tiltak / vernetiltak

7

Dato:

Sveiseavsug + sveisemaske med AirStream. Filter B2P2.

Mulige
helseskader

6

........................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Overfølsomhet

Utfylt av:

Farlige
egenskaper

5

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ... . ..............................

Varighet

Vurdert avdeling/sted:

Risikovurdering – kjemisk helsefare – eksempel på utfylling
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Mer informasjon
Noen aktuelle publikasjoner fra Arbeidstilsynet om kjemisk helsefare:

Best. nr.
361
377
444
450
470
474
518
524
535
536
539
551
560
565
566
567
568
576
578

Tittel
Administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære. Liste over ca. 500 stoffer
Herdeplast kan skade helsen din
Klima og luftkvalitet på arbeidsplassen
Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger
i arbeidsatmosfære
Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås.
Arbeidsmiljø og graviditet
Forskrift om verne- og helsepersonale
Forskrift om bruk av personlig verneutstyr på arbeidsplassen
Forskrift om forplantningsskader og arbeidsmiljø
Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (Isocyanater)
Hva du må vite når du bruker åndedrettsvern
Forskrift om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping
(varmt arbeid)
Veiledning om sveising, termisk skjæring, termisk sprøyting, kullbuemeisling, lodding og sliping
(varmt arbeid)
Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter
(Stoffkartotekforskriften)
Forskrift om vern mot eksponering for kjemikalier på arbeidsplassen (Kjemikalieforskriften)
Kjemikalier i arbeidsmiljøet
Rot i kjemikaliene
Veiledning til kjemikalieforskriften
Bedriftshelsetjenesten – en god hjelper for din bedrift

Oversikt over alle publikasjonene til Arbeidstilsynet finnes i publikasjonskatalogen (best. nr. 1).
Publikasjonene kan bestilles fra Tiden Norsk Forlag.
Ordretelefon: 23 32 76 61
Ordrefaks: 23 32 76 98 / 23 32 76 99
Internett: www.tiden.no/arbeidsliv

Forskrift om klassifisering, merking, m.v. av farlige kjemikalier kan kjøpes hos Elanders Publishing AS, Postboks 1156
Sentrum, 0107 Oslo, tlf. 22 63 63 19.

Mer informasjon fra Arbeidstilsynet og gratis tilgang til alle forskrifter finnes på Internett. Her finnes også en fullstendig
oversikt over hvilket regelverk som til enhver tid gjelder.
www.arbeidstilsynet.no
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www.arbeidstilsynet.no
Telefon: 815 48 222, svartjenesten@arbeidstilsynet.dep.no
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