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Forord 

Nanom ke forbrukerprodukter for å gi nye og forbedrede 

egensk Mangfoldet er stort, fra virkestoff i kosmetikk til komponenter i elektroniske app-

arater mai 2007 påviste 243 forbrukerprodukter med 

nanom tyr, kosmetikk, impregneringsmidler og klær. 

Nanom  på atom- og molekylnivå. Materialene kan 

imidlertid også ha bieffekter i form av nye risikoer for helse og miljø. En viktig oppgave er å 

tilpasse lover og forvaltnin r nødvendig kunnskap, og sikrer kontroll der det

behov ennomgang av de viktigste problemstillingene omkring 

nanom ia rvaltningen kan opprustes for å ta grep om den 

konklusjoner. Gruppens medlemmer har deltatt i kraft av egen innsikt, men har samtidig en 

iljøer med viktige perspektiver til debatten. Sammensetningen av gruppen har 

gitt verdifull kunnskapsutvikling på tvers.  

Ekspertgruppen har hatt følgende deltakere: 

Anders Baun, Institut for Vand og Miljøteknologi, Danmarks Tekniske Universitet  

Ole Kristian Fauchald, Institutt for offentlig rett, Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo 

Randi Haakenaasen, Forsvarets forsvarsinstitutt og medlem av Teknologirådet  

Johnny Kvernstuen, Jotun 

Marit Låg, Avdeling for luftforurensning og støy, Nasjonalt folkehelseinstitutt 

Per-Erik Schulze, Norges Naturvernforbund 

Thomas Tybell fra Institutt for elektronikk og telekommunikasjon ved NTNU har også vært med i 

ekspertgruppen, men har vært forhindret fra å delta i å ferdigstille sluttrapporten. 

Jon Magnar Haugen fra Teknologirådets sekretariat har vært prosjektleder. 

I tilknytning til arbeidet har Teknologirådet hatt utstrakt kontakt med andre aktører. 21. novem-

ber 2007 inviterte Teknologirådet til en åpen høring der ulike fagmiljøer ble invitert til å gi inn-

spill om nanomaterialer, risiko og regulering. 11 institusjoner holdt innlegg under høringen og 8 

institusjoner avga skriftlige innspill. Høringen ga verdifull innsikt til arbeidet i ekspertgruppen. 

Teknologirådet skal gi uavhengige råd til Stortinget og øvrige myndigheter i viktige 

teknologispørsmål og bidra til offentlig debatt om teknologiutviklingen. Vi mener denne 

rapporten gir grunnlag for å oppruste forvaltningen av nanomaterialer slik at vi kan få bedre 

kunnskap og kontroll, samtidig som vi høster av de mulighetene nanomaterialene gir. 

Nanoteknologi er et umodent og mangfoldig tema, og politikken på dette området vil kreve aktiv 

oppfølging etter hvert som vi lærer mer. 

Tore Tennøe 

Direktør, Teknologirådet

ater ler benyttes allerede i en rekia

aper. 

. En artlegging av det danske markedet i  k

aterialer innen blant annet sportsuts

aterialer utnytter egenskaper som opptrer

g slik at det fremme  er 

. De ne rapporten gir en gjn

ater ler, og anbefaler hvordan fo

usikkerheten vi står overfor.  

Arbeidet med rapporten er forankret i en ekspertgruppe, som også stiller seg bak anbefalinger og 

forankring i fagm
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Sammendrag og anbefalinger 

Det er bekym  

risikoer for he

på farlighet, 

og forvaltnin

Hva er nanom

Et sentralt fe

nanomateria

som har størr

som har unik

Nanoteknolo  til å 

modifisere og bygge strukturer på atom- og 

molekylnivå 

Kategorier 

Tradisjonelt 

struktur. For å kategorisere nanomaterialer er det i 

tillegg nødve

Det finnes fir

1. Material

nanoska

2. Materialer hvor to dimensjoner er på 

nanoska

3. Material

nanoska

4. Større materialer som har en indre 

struktur 

materialer med porer i nanostørrelse). 

C60-fulleren

nanomateria

Begge består

egenskaper. I førstnevnte danner karbonatomene 

en ball, i sistn

også metallo

partikler av b

har enkelte f

betydning fo

kategorier fa

ed 

 om 

r 

eller er integrert i faste strukturer (kompositter). 

Mange materialer er laget for å endre karakter og 

Kompositter armert med karbonnanorør brukes 

blant annet i sportsutstyr. Karbonnanorør kan også 

e strøm og benyttes derfor i elektronikk. Nano-

m til bes-

s i 

er 

(kategori 4) kan fungere som isolasjonsmateriale 

ller luft. 

Denne rapporten er avgrenset til helse- og miljø-

står util-

siktet, på denne skalaen. Hovedvekten legges på 

ukter og industri, 

inkludert kjemikalier, elektronikk, kosmetikk, bygg 

industrien til spørsmål omkring bruk og kast. 

eller av 

full, særlig om langtidsvirkninger og miljøeffekter. 

ring for at nanomaterialers unike og ettertraktede egenskaper kan ha bieffekter i form av nye

lse og miljø. Nanomaterialer er mangfoldige, og vi kan forvente stor variasjon både med tanke 

hvorvidt vi blir utsatt for dem, og kunnskapsnivå rundt dette. En viktig oppgave er å tilpasse lover 

g slik at det fremmer nødvendig kunnskap, og sikrer kontroll der det er behov.

aterialer 

lt innen nanoteknologi er å utvikle 

ler. Dette er materialer med strukturer 

else mellom 0,1 og 100 nanometer, og 

e egenskaper på grunn av størrelsen. 

gi bygger på at vi har økt evne

Anvendelser 

Nanopartikler brukes som regel i kombinasjon m

andre materialer. I tillegg til fysisk og kjemisk 

struktur kan nanopartikler kategoriseres ut fra

de finnes i gass, i væske, er bundet til overflate

og til å kontrollere strukturenes egens 

identifiseres stoffer ut fra kjemisk 

kan derfor falle i flere kategorier gjennom sitt 

livsløp. 

ndig å skille mellom fysiske strukturer. 

e hovedkategorier: 

er hvor alle tre dimensjoner er på 

laen (egentlige partikler). 

laen (tråder og rør). 

led

partikler av titandioksid brukes i solkre  

kyttelse mot UV-stråler, mens platina bruke

katalysatorer i biler. Nanoporøse struktur

eller som filtre for rensing av vann e

er hvor én dimensjon er på 

laen (tynne belegg og filmer). 
risiko ved produserte nanomaterialer, til forskjell fra 

stoff som forekommer naturlig, eller opp

på nanoskalaen (for eksempel anvendelser innen forbrukerprod

 og karbonnanorør er eksempler på 

ler av henholdsvis kategori 1 og 2. 

 av karbon, men de har forskjellige 

og anlegg, men det trekkes også referanser til 

anvendelser innen mat og legemidler. Rapporten 

belyser risiko og regulering ved ulike stadier i 

produkters livsløp, fra problemstillinger innen 

evnte et rør. Innen kategori 1 finner vi 

ksider som titandioksid og metalliske 

lant annet sølv og jern. Kategori 1 og 2 

elles karaktertrekk som kan ha 

r risiko, og i denne teksten lar vi begge 

lle inn under begrepet nanopartikler. 

Risiko for helse- og miljøskade 

Forskning på risiko ved nanomaterialer har særlig 

vært rettet mot helseeffekter, og enkelte tilf

skade er påvist. Kunnskapen er imidlertid mangel-
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Det er særlig frie nanopartikler som har potensial 

for å gi skade. Partikkelformen gjør det mulig å nå 

brytes ned i

kan påvirke

steder i kroppen og miljøet som ellers er beskyttet. 

Videre kan størrelsen medføre økt reaktivitet etter-

farlighet og eksponering. 

a 

ruk-

føre til er usikkert, men sykdommer i luftveier, 

stemet, nervesystemet og kreft er 

iere gjennom 

r dukters livsløp. Partikler kan vanligvis ikke 

. Anven-

merksomhet. 

l bruk og 

tt der 

re 

 

rtid at 

behandling. Vil partikler unnslippe på egen hånd 

eller bundet i større fragmenter? Vil de bestå som 

primærpartikler, danne større aggregater eller 

 mindre bestanddeler? Slike endringer 

 mobilitet og reaktivitet. Vi mangler 

også kunnskap om hvordan nanopartikler sam-

virker med andre stoffer. Høy reaktivitet kan 

ler vil være dekket av forskjellige lover, 

 

s-

 

g 

jon. Anvendelser i forbrukerprodukter som 

kjemikalier, byggevarer, klær, leketøy og elektronikk 

r 

il-

n 

ler er 

imidlertid uhensiktsmessig siden materialene og 

m 

inger 

ll 

Ordninger for å skaffe kunnskap og kontroll 

Slike vurderinger brukes dernest til å identifisere 

kontrolltiltak. Plikten til risikovurdering er derfor et 

som små strukturer vil ha relativt flere atomer på 

overflater, hjørner og kanter hvor de kan reagere 

med andre stoffer. Dette betyr ikke at alle nano-

partikler vil gi skade. Risiko er et produkt av 

innebære at nanopartikler knytter til seg andre 

stoffer, heriblant toksiske, og mobiliserer disse. 

Utfordringer for forvaltning 

Farlighet 

Forsøk med inhalering eller injeksjon av nano-

partikler i dyr har vist spredning fra luftveier og 

blod til organer som lever og hjerne. Det finnes 

indikasjoner på at enkelte nanopartikler kan bidr

til oksidasjon i celler og forstyrre organiske st

turer og prosesser. Hvilke helseeffekter dette kan 

hjertekarsy

mulige scenarier.  

Eksponering 

Frigjøring av nanopartikler vil var

p o

unnslippe fra kompositter, men dette er mulig 

under produksjon og avfallshåndtering

delser der frigjøring må påregnes ved vanlig bruk og 

slitasje bør likevel vies særlig opp

Eksponering av mennesker kan særlig forekomme i 

arbeidsmiljø. Yrkesmessig eksponering kan finne 

sted på ulike stadier i produkters livsløp, fra 

laboratorievirksomhet og produksjon, ti

avfallshåndtering. Forbrukere kan være utsa

produkter brukes på eller nær kroppen, slik som i 

mat, kosmetikk og innemiljø. For de fleste nano-

partikler antas omfang av bruk og frigivelse å væ

så lite at det ikke gir opphav til skadelige doser i 

miljøet på kort sikt. 

Noen produkter er enkle å klassifisere som lavrisiko

eller høyrisiko, blant annet ut fra om nanopartikler 

er frie eller kan frigis. En utfordring er imidle

vi ofte vet lite om livsløpet, for eksempel om nano-

partikler kan frigjøres under slitasje og avfalls-

Nanomateria

alt etter sin anvendelse og hvor de er i livsløpet. 

Eventuelle utslipp i miljøet, inklusive gjennom

avløp eller som avfall, er regulert av forurensnings-

loven. Arbeidsmiljøloven regulerer risiko i arbeid

miljøet. Anvendelser i legemidler, mat, kosmetikk

og pesticider er regulert av egne lovverk, hvor det 

kan påløpe krav om risikovurdering, tillatelser o

deklaras

er dekket av produktkontrolloven. Norge har i sto

grad felles regelverk med EU. 

Alternative strategier for forvaltning 

Det har vært stilt spørsmål om nanomaterialer 

reiser utfordringer som ikke kan møtes ved t

pasninger av dagens regelverk, og om de fordrer e

egen ”nanolov”. En felles lov for nanomateria

deres bruksområder er så forskjellige. Det vil gi 

bedre samsvar mellom beskyttelsesnivå og risiko 

om regelverket tilpasses anvendelse. Her er 

hovedstrukturen i dagens lovverk egnet, med sitt 

skille mellom bruksområder som har ulike risiko-

profiler, fra pesticider, via legemidler, til forbruker-

produkter. Det er likevel nødvendig å vurdere o

lovgivningen er egnet til å håndtere usikkerheten 

ved nanomaterialer. Avgjørende er hvilke ordn

som finnes for å skaffe kunnskap om og kontro

med stoffer og anvendelser. 

Hva utløser risikovurdering? 

varierer. Tilsetningsstoffer i mat må bestå ulike 

tester for å kvalifisere for en liste over godkjente 

stoffer. Stoffer i forbrukerprodukter fordrer risiko-

vurdering kun hvis de oppfyller bestemte kriterier. 
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kritisk punkt. Kriteriene for risikovurdering må 

tilpasses nanomaterialer, især gjelder dette 

terskelverdier og stoffbegrep. 

Terskelverdier: vektmål ikke tilstrekkelig 

Terskelverdier i dagens lovverk er ofte basert på 

vektmål, blant annet gjelder krav om registrering

etter EUs kjemikalieforordning REACH kun fo

stoffer som importeres elle

 

r 

r produseres utover ett 

tonn per produsent. For nanomaterialer er vektmål 

essig siden dette ikke fanger opp økt 

lge 

t. 

 

ar 

 identifisert og risikovurdert som 

stoffet grafitt. Rapporten peker på at karbon-

nike egenskaper og spør om paral-

 og 

-

a 

 

kning. 

 

tt? 

r god 

n ta 

ata 

Forskning og metodeutvikling 

mité SCENIHR har 

-

r 

 

a 

ikovurdering og 

 kunnskap, 

e 

 

r 

artikkelantall. I tilfeller 

der nanomaterialer anses som nye tilstander av 

som 

g må 

m 

uhensiktsm

mobilitet, reaktivitet og eventuelt risiko som fø

av at stoffer modifiseres til små størrelser med 

høyere partikkelantall og overflate per vektenhe

Stoffbegrepet: nanomaterialers identitet 

En rapport fra Nordisk Ministerråd viser til en gjen-

nomgang av elleve produkter som var opplyst å

inneholde karbonnanorør. I et flertall tilfeller v

karbonnanorørene

nanorør har u

lellen til grafitt er gyldig. 

Å identifisere karbonnanorør som grafitt er feil,

skal ikke frita leverandøren fra plikten til å frem

skaffe kunnskap om karbonnanorørenes egen-

skaper. Risikovurderinger skal nemlig generelt t

hensyn til at stoffer kan forekomme i ulike til-

stander. Eksempelet viser at dette kravet er uklart

formulert og lett kan bli gjenstand for feiltol

Foreløpig er det uklart hvilke nanomaterialer som 

skal identifiseres som unike stoffer med egen 

risikovurdering. Alternativt, om et nanomateriale

identifiseres som en tilstand av et eksisterende 

stoff, hvordan kan man sikre at behovet for ny 

kunnskap blir ivareta

Livsløp: materialenes skjebne må overvåkes 

Nanomaterialers tilstand og egenskaper kan 

påvirkes av hvordan de brukes. Lovverket krever 

informasjonsutveksling i verdikjeden for å belyse 

dette. Slik informasjon skal også gi grunnlag fo

håndtering gjennom livsløpet. For en helhetlig 

oversikt er det likevel nødvendig at myndighetene 

følger med på bruksområder og livsløp. Dette ka

form av at myndighetene oppsøker informasjon 

eller innfører en registreringsplikt. Et aktuelt 

verktøy ligger i registreringsplikten til Produkt-

registeret, som nettopp skal bidra til å samle d

om stoffer og produkter i bruk.  

EU-kommisjonens vitenskapsko

vurdert dagens systemer for risikovurdering knyttet 

til helse og funnet at hovedlinjene er egnet for 

nanomaterialer. Det gjenstår imidlertid mye usik

kerhet, både om nanomaterialers egenskaper, om 

mekanismer bak skade på helse og miljø, og om 

metoder for risikovurdering. Det er derfor behov fo

økt forskning. OECD har tatt initiativ til å samordne

risikoforskning for nanomaterialer. Norge bør delt

ved å utpeke tema som norske miljøer tar ansvar 

for. 

Føre-var og medvirkning 

Næringslivets forpliktelser til ris

offentlig risikoforskning vil bringe økt

men kan ikke eliminere usikkerhet. Føre-var-

prinsippet tilsier at fravær av bevis for skade ikk

må hindre tiltak dersom mistanken er alvorlig nok. 

Hvilken bevisbyrde som kreves for å berettige 

restriksjoner er et politisk spørsmål. 

Anbefaling fra ekspertgruppen 

Regulering av nanomaterialer bør baseres på

dagens lovverk for helse og miljø. Det er ikke 

hensiktsmessig å etablere en egen nanolov. 

Det er nødvendig å undersøke nanomaterialer for 

nye egenskaper, og myndighetene må derfor 

tilpasse kriterier for risikovurdering. Vektbaserte 

terskelverdier må suppleres med andre verdier, fo

eksempel overflateareal og p

eksisterende stoffer må dette ikke brukes 

argument mot risikovurdering. Risikovurderin

også omfatte egenskaper som kan oppstå gjenno

livsløpet. 

Myndighetene må følge med på bruken av nano-

materialer. Det er nødvendig å tilpasse kriteriene 
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for registreringsplikten under Produktregisteret

omfatte alle produkter som er tilsatt nanopa

 til å 

rtikler.  

Ordninger for ”utvidet produsentansvar” bør vur-

g. Slike 

for 

e-

En egen merkeordning for produkter med 

arere enn 

-

v. 

 

metodeutvikling.  

iljøer med særskilt 

t 

r-

deres for flere produktkategorier enn i da

ordninger innebærer at produsentene tar ansvar 

avfallshåndtering og kan stimulere til livsløpstank

gang ved tilvirkning av produkter. 

Arbeidsgivere må tilpasse HMS-tiltak – i henhold til 

ny kunnskap. De må gjennomgå verneutstyr og 

rutiner i arbeidsmiljø og metoder for å håndtere 

avfall og avløp. 

nanomaterialer er lite hensiktsmessig. Sn

å skulle ta stilling til et eget merke må forbrukerne 

forvente at myndighetene sikrer tilstrekkelig kon

troll og pålegger forbrukerveiledning ved beho

Mangelfull kunnskap må møtes gjennom forskning

på helse- og miljøeffekter, samt 

Myndighetene bør utpeke fagm

ansvar for å være oppdatert om kunnskapstilfange

internasjonalt. Dernest bør de vurdere å etablere en 

vitenskapskomité som kan gi råd om risikovurde

ing av stoffer og produkter, herunder nano-

materialer. 

Forvaltning av nanomaterialer krever avveining 

mellom byrde og nytte. Slik avveining er et politisk 

spørsmål som bør avklares i dialog med både forsk-

ning, næringsliv, organisasjoner og allmennhet. 
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Kapittel 1 | Nanoteknolog

erialer

en. Nanomaterialer er produkter av nanoteknologi og 

ia

. 

Størrelsen teller 

En nanometer (nm) er en milliarddels meter. 

Nanoteknologi arbeider på en skala fra 100 nm 

(som omtrent tilsvarer størrelsen på virus) ned til 

størrelsen på atomer, ca 0,1 nm. 

Unike egenskaper 

Når stoffer opptrer på nanoskalaen kan de ha andre 

egenskaper enn i større strukturer. Små partikler 

påvirkes lite av tyngdekraft og bevegelsesenergi 

som vi kjenner fra vår skala. Snarere dominerer 

elektromagnetiske krefter som kan fremkalle nye 

pesifikk overflate). Det betyr at en 

v atomene finnes på overflater, 

m-

potens reduksjon i størrelse medfører at vi trenger 

1000 ganger flere partikler for å oppnå samme vekt. 

Den samlede overflaten øker samtidig 10 ganger. 

1.1 Nanomaterialer og egenskaper  

Å undersøke nanomaterialers karaktertrekk er en 

forutsetning for at de kan identifiseres. De 

identitetene og kategoriene man kommer frem til 

brukes dernest i regulering. Hvilke karaktertrekk og 

kategorier som best beskriver nanomaterialer kan 

imidlertid være uklart. 

Tradisjonelt blir stoffer identifisert og kategorisert 

ut fra deres kjemiske struktur, på sitt enkleste frem-

stilt gjennom molekylformler av formen TiO2. Nye 

muligheter til å modifisere stoffer og tilføre nye 

egenskaper innebærer imidlertid at kjemisk struk-

tur alene er utilstrekkelig for å beskrive nano-

materialer.  

Tabell 1: Effekter av redusert partikkelstørrelse på 
henholdsvis partikkelantall og total overflate.  
 

Partikkeldiameter, nm 1000 100 10 

i og nanomaterialer 

nivået. Blant partikler som oppstår utilsikte

nanoskalaen finner vi utslipp fra forbrennings-

prosesser som sveisestøv og partikkelutslipp fra 

Nanomaterialer er menneskeskapte stoffer og mat

utnytter unike egenskaper som opptrer på denne skala

bygger på at vi har økende evne til å arbeide med mater

bearbeide til nye overflatestrukturer, porer og partikle

 med dimensjoner under 100 nanometer og som 

ler på atom- og molekylnivå. Dermed kan vi 

fysiske og kjemiske egenskaper. For eksempel 

innebærer nanostørrelsen økt overflate per vekt-

enhet (høy s

større andel a

r

. 

dette 

t på 

dieselbiler.  

Denne rapporten fokuserer på produserte nano-

materialer, til forskjell fra stoff som forekommer 

naturlig, eller oppstår utilsiktet, på denne skalaen

Blant annet opptrer frie molekyler i gasser og væs-

ker, proteiner og organiske prosesser på hjørner og kanter hvor de er tilgjengelige for å sa

virke med andre stoffer, jamfør Figur 1.1Dette kan 

blant annet innvirke på materialenes styrke og elek-

triske ledningsevne. Av tabell 1 kan vi se at en tier-

Antall partikler per gram 

(gitt tetthet tilsvarende 

vann: 1 g/cm3) 

1,2*1012 1,2*1015 1,2*1018 

Totalt overflateareal, 

cm2/g (gitt kulerunde 

partikler) 

4.000 40.000 400.000Figur 1: Sammenheng mellom partikkelstørrelse og andel 
overflatemolekyler. I en stabil partikkel er det disse 
overflatemolekylene som er tilgjengelige for kjemisk 
aktivitet. (Tilpasset fra Oberdörster G mfl, Environ. Health 
Perspect. 2005.1) 
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Forskning og fremtidsutsikter 
Nanoteknologi vekker interesse på grunn av de unike egenskapene som opptrer på atom- og 

molekylnivå. Dette gir muligheter til å fylle teknologiske behov. I mange tilfeller er det kun en 

liten del av det endelige produktet som er nanobasert, men ytelsen for forbrukeren vil være 

pen vil flytte de fleste grenser for hva som er 

mulig, men hva av dette som blir realisert avgjøres i stor grad av betalingsviljen. For forbruker-

r og ele

e tren

verl

surser o

jetter so

gi. Tilsva

ller, ba

apen vil flytte noen grenser innen alle disse

nanoteknologien vil erstatte alle de løsninger og sy

en og

ndigheter investerte ov

delstatene, samt private, anslås å være minst like h

7. rammeprogram, med en anslått be

5 nan rioriterte teknologi-

nanoteknologi, utarbeidet av en arbeidsgruppe 

g økn

 NAN

nanoteknologi og nye materialer. De største aktøre

som alle har etablert egne enheter for nanovitensk

  

Molekylformelen TiO2 beskriver for eksempel det 

naturlige mineralet titandioksid. Nanoteknologien 

innebærer at vi kan male slike mineraler opp i 

mindre størrelsesfraksjoner som bedre fyller våre 

formål. Andre teknikker innebærer å tilsette belegg 

(”coating”) eller funksjonelle molekyler på 

overflaten for å tilføre ytterligere egenskaper. 

Enkelte materialer benyttes direkte, blant annet 

k 

vendig at materialene kombineres 

med andre stoffer, i gasser, væsker eller faste 

ep te positter og 

komponenter med nanomaterialer kan dernest 

kombineres i mer komplekse produkter og 

systemer, inkludert elektronikk og medisinske 

instrumenter. 

forbedret. 

Utviklingen innen nanoteknologi styres av to faktorer: Hva som er mulig og hva som er tjenlig. 

Enkelte ganger fremstår det som om nanovitenska

produkter som kosmetikk, klær, sportsutsty

markedet. Hva folk vil ha kan påvirkes av båd

Tjenester og produkter innen helse og energi o

fellesskapet en viktig rolle i å prioritere res

Eksempler på dette er offentlige helsebuds

farmasøytisk forskning innen nanoteknolo

til å oppsøke nye løsninger innen både solce

vitensk

ktronikk er det forbrukerne som danner 

der, reklame og markedsføring. 

ates i mindre grad til markedet. Snarere spiller 

g dermed styre næringslivets prioriteringer. 

m tiltrekker ressurser til medisinsk og 

rende gir støtte til fornybar energi god stimuli 

tterier og hydrogenteknologi. Selv om 

 områdene er det imidlertid ingen grunn til at 

stemer som fungerer godt i samfunnet i dag. 

temaer i EUs 

I Norge utpeker Forskningsmeldingen fra 200

områder. Nasjonal strategi for nanovitenskap og 

under Norges forskningsråd, foreslår en krafti

250 mill. kr. i 2011. Forskningsrådets program

Forskning 

På grunn av de høye forventningene er nan

Elektronikkindustrien var en tidlig pådriver, m

tredende. USAs føderale my

oteknologi et meget forskningsintensivt område. 

så helse-, energi- og forsvarsfeltet er frem-

er en mrd. dollar i 2006, og innsatsen fra 

øy. Nanoteknologi er blant 10 prioriterte 

vilgning på ca. 3,5 mrd. euro for 2007-2013. 

oteknologi til et av tre p

ing i forskningsbevilgningene, med mål om 

OMAT skal stimulere norsk forskning innen 

ne er NTNU, Universitetet i Oslo og SINTEF, 

ap og -teknologi. 

vanligvis nød

som innsatsfaktor i industri. For at materialenes 

egenskaper, for eksempel slitestyrke og elektris

ledningsevne, skal komme til sin rett, er det 

stoffer. For eksempel stopper titandioksid UV-

stråler, og denne egenskapen utnyttes i maling og 

solkrem. Gass- og væsk repara r, kom



 

1.1.1 r  

I tille

kateg

geom

hove : 

 M

n

 M

n

 Materialer hvor én dimensjon er på 

n

 St

p

m

De to

karak

denne teksten lar vi begge kategorier falle inn 

unde nanopartikler. Hvis vi ser nærmere 

på ho

et sto

illust

Nano

nanopartikler 

For å

må e

mins

kateg

mest

herib

karbonnanorør. En gjennomgang 

av de kjemiske karaktertrekkene 

 Kategorisering av nanomateriale kategorisere disse etter deres bæremedium:  

 

g i 

tennisracketer (1a). 

n 

r 

 for 

ikk (1c). 

 Luftbårne nanopartikler (1d). 

el kan 

uspendert, 

ett 

vil nano-

kler, 

enere 

avsnitt om eksponering.
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gg til kjemisk struktur er det også nyttig å 

orisere nanomaterialer ut fra deres fysiske og 

etriske strukturi. Dette gir oss fire 

dkategorier

aterialer hvor alle tre dimensjonerii er på 

anoskalaen (egentlige partikler). 

aterialer hvor to dimensjoner er på 

anoskalaen (tråder og rør). 

anoskalaen (tynne belegg og filmer). 

ørre materialer som har en indre struktur 

å nanoskalaen (for eksempel materialer 

ed porer i nanostørrelse). 

 førstnevnte kategoriene har enkelte felles 

tertrekk som kan ha betydning for risiko, og i 

r begrepet 

vedkategoriene oppdager vi 

rt mangfold, som er 

rert i Figur 2. 

skala i to og tre dimensjoner: 

 regnes som nanopartikler 

t stoff være på nanonivå i 

t to dimensjoner. I denne 

orien faller mange av de 

 kjente nanomaterialene, 

lant C60-fulleren og 

ved ulike nanopartikler er gitt i 

tekstboksen ”Nanopartikler, kjemi 

og egenskaper”. Utover kjemiske 

karaktertrekk er det også nyttig å 

                                                             

i Ved mer avanserte anvendelser, som  

ved elektronikk eller medisin, er det  

kanskje mer hensiktsmessig å beskrive 

nanomaterialer ut fra funksjon. 

ii Henholdsvis lengde, bredde og høyde. 

 Nanopartikler bundet i et kompositt, for

eksempel karbonnanorør som armerin

 Nanopartikler som er bundet til overflate

av en fast struktur, et eksempel er partikle

av platina i bilkatalysatorer (1b). 

 Nanopartikler suspendert i en væske,

eksempel fullerener i kosmet

Disse gruppene er ikke entydige, for eksemp

nanopartikler i væske være homogent s

de kan opptre i ansamlinger, eller de kan være t

bundet til et bindemiddel. Tilsvarende 

partikler i luft ofte ikke opptre som enkeltparti

men snarere i aggregater. Les mer om dette i s
2

3a 
3b 2a

2b 

2c

1a 1b 1c 1d

Figur 2: Ulike kategorier av nanomaterialer. (Tilpasset fra Foss Hansen mfl, 
gy 2007.2) Nanotoxicolo

 
12



 

 
13

N
an

om
aterialer, risiko og regu

lerin
g 

Nanopartikler, kjemi og egenskaper 
trale nanopartikler – i hovedsak kategorisert ut fra 

. 

Nanotråder: Nanotråder er lange, smale k

, v

 silisium, tita

er. Nanot

ndelse

følsomme detektor

le nanotråder av 

 av rent 

 på linje me

 i hvordan atomene er fo

hverandre. Grunnstrukturen i karbonnanorør bestå

tomer,

onat

andre. I k oldet til et rør som er 

ør, et hovedskille kan trekkes mellom 

 carbon nanotubes, SWCNT) og flerveggede (Multi-walled carbon 

 Det finnes også mange derivater der karbonnanorør er tilført ekstra 

r stoffgrupper på overflaten, såkalt funksjonalisering. 

llotroper av karbon. Grunnstrukturen av 

mene er den samme som i karbonnanorør og grafitt, men planet 

il en ball. Mest kjent er C60-fulleren hvor 60 

me struktur som hjørnene mellom lærlappene på 

ge deriva der fullerener er funksjonalisert med 

empel er fullerol, hvor karbonatomene er bundet 

kan også fungere som kapsler.  

partikler: Metalliske nanopartikler består av enkeltmetaller, mens 

fatter metalloksider, silikater, karbider med mer. Slike nanopartikler 

 oppmaling eller skjæring av større mineraler. Blant disse finner vi 

om er mest utbredt i dag: 

mfatter partikler av blant annet kobber, sølv og gull. Mye som kalles 

”nanosølv” dreier seg om ladete sølvatomer (sølvioner) som er godt kjent fra før og dermed 

ikke forventes å utfordre dagens forståelse og forvaltning innen kjemikalieområdet. 

ner vi titandioksid (TiO2), silisiumdioksid (SiO2) og sinkoksid (ZnO). TiO2 

om hvitt pigment i maling. Malt til mindre partikler er de optiske egen-

-lys reflekteres mens synlig lys kan passere, noe som utnyttes i 

kommer naturlig på nanonivå. Nye teknikker gjør det mulig å splitte 

ulike flak av leire fra hverandre ned til tykkelser på 1 nm. Slike tynne flak brukes i emballasje 

Nedenfor følger en enkel beskrivelse av sen

deres kjemiske og geometriske struktur. For inn

egenskaper viser vi til oppslagsverk

gående oversikt over de enkelte materialer og 

rystaller med diameter på nanoskalaen. Blant disse 

h orav karbonnanorør er mest kjent. Nanotråder kan 

ndioksid, wolframdisulfid og molybdendisulfid. 

råder i forskjellige materialer kan ha ulike 

finner vi nanorør, som er hule nanotråder

også være oppbygd av bornitritt,

Flere av disse har halvlederegenskap

elektroniske og elektrooptiske anve

arbeides med å utvikle ultra

r, blant annet som transistorer og lysdioder, og det 

er for kjemiske og biologiske molekyler. 

 

Karbonnanorør: Karbonnanorør er hu

grunnstoffet karbon (kull). Siden de består

omtales disse som allotroper av karbon,

diamant. Forskjellen ligger

karbon 

d grafitt og 

rbundet med 

r i at hvert 

 på samme 

omene i et 

arbonnanorør er planet f

karbonatom er bundet til tre andre karbona

måte som i grafitt. I naturlig grafitt ligger karb

plan, og ulike plan er svakt bundet til hver

svært solid. Det finnes flere typer karbonnanor

enkeltveggede (Single-walled

nanotubes, MWCNT).

molekyler elle

Fullerener: Fullerener er også a

karbonato

av karbonatomer er foldet t

atomer er organisert i sam

en fotball. Det finnes man

ekstra stoffgrupper. Et eks

til OH-grupper. Fullerener 

Metalliske og keramiske nano

keramiske nanopartikler om

produseres som oftest ved

mange av de nanopartiklene s

 Metalliske nanopartikler o

ter 

 Blant metalloksider fin

har lenge vært brukt s

skapene annerledes, UV

solkrem.  

 Leire er silikater som fore
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til å redusere gasslekkasje uten at emballasjens elastisitet eller gjennomsiktighet forringes. 

. Disse er designet slik at de tar opp eller avgir energi av 

e 

 

 

ange 

nntiltrekkende overflate for 

elmessig, forgrenet struktur. 

 dette er nyttig innen 

 for å være ustabile slik at de 

e 

elsen av nanorør, 

elighet. Belegging av 

. Funksjonalisering 

 til 

 å kombinere nanomaterialer med 

Nano

ubstrat er påført et belegg som 

ke snakk om nye kjemiske forbindelser, men 

onivå 

e 

om 

. Et 

eksempel på det første er nanokrystallinsk kobber. 

 Også 

Det er særlig leirmineralet montmorillonitt (MMT) som brukes på denne måten. 

Kvanteprikker: Krystaller av halvledermaterialer, og svært små metalliske nanopartikler (sølv, 

kobolt), benevnes som kvanteprikker

bestemte nivåer, til bruk blant annet i belysning og som markører i medisinsk avbildning. 

Halvlederegenskapene utnyttes innen elektronikk. Kvanteprikker vil ofte være nanoskalare aktiv

felt på større strukturer, som transistorer i integrerte kretser, og man kan diskutere om disse bør 

regnes som nanopartikler eller snarere faller i andre kategorier av nanomaterialer. Ut fra fysisk

struktur kan vi skille mellom to typer kvanteprikker. Kjerneprikker er homogene tvers gjennom

(for eksempel CdSe, av kadmium og selen), mens kjerne-skall-prikkene har ulike materialer i 

kjerne og skall (CdTe/ZnS, med kjerne av kadmium og tellurium og skall av sinksulfid). M

kvanteprikker er vannavstøtende og må funksjonaliseres med en va

medisinsk bruk. 

Dendrimer: Dendrimer er komplekse organiske molekyler med reg

Ulike seksjoner kan være vannavstøtende og vanntiltrekkende, og

medisinske og bioteknologiske anvendelser. Dendrimer regnes

enkelt løses opp i mindre molekylære enheter. 

Nanokapsler: Liposomer er hule, kuleformede aggregater av fettstoff (lipider). Tilsvarende kapsler 

kan dannes av andre organiske molekyler som peptider. Hulrommet kan brukes til å transporter

kjemiske stoffer, for eksempel vitaminer og legemidler, til steder der disse er ment å virke. 

Kapsler av lipider og peptider er ustabile nanopartikler. 

Belegg og funksjonalisering: Nanopartikler kan kombineres med andre stoffer for å tilføre nye 

egenskaper. Å tilføre funksjonelle grupper på overflaten, som nevnt i beskriv

fullerener og kvanteprikker, kan for eksempel gi økt reaktivitet eller vannløs

overflater kan hindre aggregering eller øke motstandskraft mot nedbrytning

og belegg kan oppnås gjennom ulike typer bindinger, fra kovalente bindinger

hydrogenbindinger, noe som har betydning for stabilitet og reaktivitet. 

Biopolymerer og bionanomaterialer: Et lovende område er

biokjemiske molekyler som proteiner og DNA for dermed å etterlikne de avanserte systemene vi 

kjenner fra biokjemi. 

 

skala i én dimensjon det ik

Materialer som er på nanoskala i én dimensjon 

omfatter faste stoffer hvor overflaten etses eller 

skjæres slik at den får strukturer på nanoskalaen 

(kategori 2a i figuren). Dernest finnes materialer 

snarere at overflater får en særskilt struktur eller 

topografi. 

Faste stoffer som er strukturert på nan

hvor belegg i nanotykkelse påføres et substrat av et 

annet stoff, for eksempel belegg på vinduer 

(kategori 2b). Lagringsenheter i mange data-

maskiner, hvor et s

Her skiller vi mellom strukturer hvor kun én typ

materiale inngår (kategori 3a), og strukturer s

består av to eller flere bestanddeler (3b)

etses på nanonivå, er et eksempel på en tredje 

kategori (2c). Generelt for disse nanomaterialene er 

Gruppe 3b omfatter blant annet nanoporøse 

materialer, hvor den ene bestanddelen er luft.
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her er det altså snakk om at materialer struktureres 

på en finere skala, snarere enn nye forbindelser. 

Hos rent transitive nanopartikler kan ikke eg

skapene avledes av egenskaper ve

Nano

Man

bruk

derfo

til ov

som 

grup

grup

gjenn

Stabile og usta rtikler 

I tille

kjem

egen

nano

partiklene vil 

løses

opp t

kjem

ære k

de faller innenfor tradisjonell forståelse og 

regu

parti

Blant

titan

prikk

ukjente egenskaper, og stabiliteten innebærer at 

slike

ustab

annet kan ustabile stoffer s

overflatebeha

e nanopartikler 

ive. 

i 

elt-

en-

d større struk-

designet 

verandre, 

e 

 til-

d-

turer 

utvikle slike teknikker til stadig økt presisjon, langt 

rafiske 

r tradis-

at komponentene i større grad bygges bunn-opp. 

gan-

mange velkjente tek-

rette 

tte 

t 

m-

lser. 

form eller i væske, 

på sluttproduktet. 

om 

materialer. Krystallvekst oppstår fordi særskilte sek-

sjoner av molekyler tiltrekker hverandre på en 

l 

tesen som foregår hos levende 

å be-

r 

 

materialer som endrer karakter 

ge av materialene som nanoteknologien gjør 

 av er laget for å forandre karakter og kan 

r falle i flere kategorier i sitt livsløp. Materiale 

erflatebehandling må for eksempel påføres 

væske, og vil da bestå av partikler i suspensjon, 

pe 1c. Etter påføring vil det snarere tilhøre 

pe 1b. Dernest kan partiklene igjen frigjøres 

om for eksempel slitasje eller oppvarming. 

bile nanopa

turer. Et eksempel er kvanteprikker, som er 

slik at enkeltatomer ikke skal ”overdøve” h

men snarere oppfører seg synkront. Dette inne-

bærer at de avgir eller opptar energi av bestemt

energinivåer. 

1.1.2 Hvordan lages nanomaterialer 

Nanomaterialer fremstilles gjennom to ulike

nærminger, topp-ned og bunn-opp. Topp-ne

metoder innebærer å etse eller skjære ut struk

fra et større emne. Elektronikkindustrien fører an i å 

gg til inndelingen etter fysisk-geometrisk og 

isk struktur kan flere andre fysisk-kjemiske 

skaper være relevante for å kategorisere 

partikler. For risiko er det særlig relevant om 

bestå som partikler eller om de vil 

ned på nanometerskalaen. Disse såkalte litog

teknikkene videreutvikles nå slik at elektronikkom-

ponentene kan ”printes”, til erstatning fo

jonelle metoder for å etse dem ut. Dette innebærer 

 opp. Ustabile partikler er partikler som løses 

il sine molekylære komponenter ved normale 

iske betingelser. Vi forventer at disse molekyl-

omponentene vil være godt kjent fra før og at 

Bunn-opp-metoder omfatter syntese og selv-or

isering basert på krefter og gjenkjennelseseffekter 

(”molecular recognition”) mellom molekyler. 

Kjemisk syntese innebærer 

lering. Et eksempel på slike ustabile nano-

kler er kapsler av fettstoffer, såkalte lipider. 

 stabile nanopartikler finner vi blant annet 

dioksid, karbonnanorør, fullerener og kvante-

er. Med partikkelformen kan følge nye og 

nikker fra kjemiindustrien. Ved å skape den 

kombinasjonen av råstoff og innstille den re

kombinasjonen av ulike miljøfaktorer, inkluder

trykk, varme og bruk av ulike katalysatorer, fre

kalles reaksjoner som kan skape nye forbinde

Syntesen kan finne sted i gass

noe som vil ha innvirkning 

 egenskaper vedvarer over tid. Skillet mellom 

ile og stabile partikler er ikke presist, blant 

tabiliseres gjennom 

ndling. 

Krystallvekst er en form for selv-organisering s

benyttes til å fremstille keramiske og porøse nano-

Transitive og ikke-transitiv

Nanopartikler kan være mer eller mindre transit

I dette ligger at egenskapene ved nanopartiklene 

mindre eller større grad kan avledes fra egen-

skapene hos materialet i større strukturer. En 

forklaring på dette er at effekten av enkeltatomer 

blir mer og mer fremtredende etter hvert som 

strukturene forminskes. Mens effekten av enk

atomer i større strukturer ”overdøves” av alle de 

andre atomene, vil disse spille en større rolle jo 

mindre strukturen blir.  

regelmessig måte, dermed forbindes molekylene ti

krystaller med en regelmessig struktur. En mer 

avansert form for selv-organisering går ut på å 

etterligne syn

organismer. Blant annet kan det være mulig 

nytte proteiner eller DNA til å føre sammen atome

og molekyler slik at de forbinder seg regelmessig. 

1.2 Anvendelser og bruksområder 

Nanomaterialer kan inneha en rekke verdifulle

egenskaper, se tekstboksen ”På jakt etter egen-
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skaper”. Slike egenskaper kan være nyttige på nær 

sagt alle samfunnsområder, og nanomaterialer kan 

derfor ha svært mangfoldige anvendelser. Enkelte 

ermarkedet, 

 fra 

. 

ng 

rettet mot anvendelser. Energiområdet er sentralt i 

else/bioteknologi 

-

t i 

o-

løsninger og løsninger for en effektiv bruk av hyd-

 

 i en 

g 

e-

aterialer med porer på 

nanoskalaen kan fungere som isolasjonsmateriale. 

ryt-

g 

 maling. For mer 

he 

”.3 

lig 

d 

tgaver vil bety et lavere ressurs-

forbruk samlet over hele livsløpet. 

 

lovende spor. Nanoteknologi har også bidratt til 

er-

k-

Nanomaterialer utvikles til bruk i diagnose og be-

eg. 

es 

 virke. 

n 

teknologi.

produkter vil være rettet mot forbruk

andre vil bli brukt innen industri eller helsevesen. 

Hvordan materialene brukes spenner også vidt,

at materialene benyttes separat, til at de integreres 

i komponenter i avanserte apparater og maskiner

Norsk forskning innen nanoteknologi omfatter 

både grunnforskning for å skape forståelse omkri

egenskaper og fremstillingsmåter, og forskning 

norske strategier, men også IKT, h

og mat er vektlagt. Norsk næringsliv er involvert i 

alt fra utvikling av nanomaterialer, via bruk av 

materialer i ulike produkter og prosesser, til om

setning av produkter på markedet. I dagliglivet 

møter vi nanomaterialene kanskje først og frems

produkter som sportsutstyr, klær, kosmetikk og 

byggematerialer. 

Energi og miljø 

Innen energiforsyning arbeides det med nan

materialer som kan gi billigere, lettere og mer 

fleksible solceller. Videre utforskes nye batteri-

rogen, inkludert membraner, metallstrukturer og

brenselceller som henholdsvis kan skille hydrogen 

fra gass, lagre hydrogenet og hente ut energien

motor. Like viktig som løsninger for å konvertere o

lagre energi er tiltak for å spare energi eller bruke 

energien mer effektivt. For eksempel kan ny diod

teknologi kreve mindre energi til belysning og 

elektroniske display. M

Filtre og membraner basert på nanoteknologi kan 

brukes til avsalting av havvann eller til å beskytte 

innemiljøet fra partikler i lufta utenfor. Nano-

partikler av jern har vist seg effektive for nedb

ning av visse organiske forurensninger i jord. 

Effektiv armering ved hjelp av karbonnanorør, o

andre ressursbesparende teknikker, kan redusere 

materialbruken. Vi kan også oppnå miljøvennlige

erstatninger for farlige stoffer til blant annet 

brannbeskyttelse, lim og

 

informasjon om dette henviser vi til rapporten ”T

role of Nanotechnology in Chemical Substitution

Selv om slike produkter kan være mindre ressurs-

krevende i en bruksfase, er det per i dag ikke mu

å si om substitusjon av tradisjonelle produkter me

nanobaserte u

IKT og elektronikk 

Elektronikkindustrien etterspør stadig mindre 

enheter fordi disse jobber raskere med lavere 

energiforbruk. Intel har utviklet transistorer som 

måler 45 nm, omkring 1/5 av standarden i 1997. 

Fremskrittene bygger foreløpig på at transistorene 

krympes, men krympingen nærmer seg nå en kritisk

grense der egenskapene forandres. Det foregår 

derfor mye forskning for å lage nye typer transis-

torer, og bruk av kvanteprikker er et av flere 

gjennombrudd innen datalagring, noe som ble 

belønnet med Nobelprisen i fysikk i 2007 og som er 

implementert i datamaskinenes harddisker. D

nest arbeider man med nye løsninger for display, 

energiforsyning og andre komponenter. Små 

energieffektive enheter kombinert med nye 

løsninger for energiforsyning, kan gjøre elektroni

ken mer anvendelig, for eksempel til sensorer for 

overvåking av helse eller miljø. 

Helse og bioteknologi 

handling. Sensorer basert på nanoelektronikk kan 

oppdage virus og skade. Kvanteprikker kan brukes 

som markører ved medisinsk avbildning; de kan 

designes til å knytte seg til særskilte stoffer i 

kroppen, og deres evne til å avgi lys av bestemte 

bølgelengder kan avsløre hvor stoffet befinner s

Medisin kan plasseres i nanokapsler som oppløs

etter at medisinen er transportert dit den skal

I fremtiden ser man for seg at syntetiske stoffer ka

kombineres med proteiner og DNA for å gi nye 

typer legemidler. Dette omtales som bionano-
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På jakt etter egenskaper 

Forskerne søker materialer med egenskaper og 

behov. Her er enkelte eksempler på slike intere

Styrke og mekaniske egenskaper: Visse karbon

nanomaterialer er svært smidige og tillater sæ

Avstøting og tiltrekning: Ladete og polare stoffe

Upolare stoffer trekker til seg andre upolare st

fun

ssante egenskaper. 

nano

rskil

r tr

offe n med økt 

presisjon slik at vi kan fremstille overflater som er svært selektive. Dette kan brukes til å avvise 

 stoffer isiner, slik at disse kan 

ng kan 

 fra

rtik

n væ

øy evne

enn

trisk la

lkatalysatorer er det gunstig med så s

skal renses effektivt. Imidlertid er katalysatormate

k av platina i form av nanopartikler inn

ndre pla

i lys av b

etallo

en. Fo

alet 

orb at huden ikke 

er: Ka

 halv

maskine

 med økt

kke 

ti

irke m

r 

g å 

der et 

 

t på 

re disse, som ved homogenisering av 

melkefett. En aktuell mulighet innen nanoteknologi 

er å modifisere næringsstoffer slik at de lettere 

blander seg i vann eller fett i maten, dette kan 

omfatte både organiske næringsstoffer som 

ksjoner som svarer til ulike teknologiske 

biologiske systemer. Nanopartikler av sølv har an

man å designe nanomaterialer som kan samv

 

Mat 

Nanomaterialer i mat er et mangfoldig tema. 

Nanopartikler brukes allerede i innpakning og 

emballasje, blant annet for å redusere sig av gasse

gjennom plastemballasje. Nanomaterialer er også 

aktuelt i selve matvarene, men det er vanskeli

avgrense nøyaktig hva som bør falle inn un

rør er svært sterke i lengderetningen, andre 

t deformasjon. 

ekker til seg stoffer av motsatt ladning. 

r. Vi er nå i stand til å styre ladninge

vann og smuss, eller til å tiltrekke bestemte

transporteres dit de skal virke. 

Filtrering: Bruk av nanomaterialer til filtreri

på ulike mekanismer, for eksempel seleksjon ut

som bruk av nanosmå porer til å filtrere vekk pa

eller seleksjon ut fra elektrisk ladning, som ka

blant annet i hydrogenbrenselceller. 

Penetrasjonsevne: Nanomaterialer kan ha h

membraner, heriblant membraner i kroppen. D

bestemmes av blant annet størrelse og elek

Katalyse: I bi

, for eksempel med

være basert 

 størrelse, 

ler i vann; 

re aktuelt 

 til å passere 

e evnen 

dning. 

tor overflate som mulig for at eksosgassene 

rialer som platina en begrenset og kostbar 

ebærer at vi kan fremstille katalysatorer som 

tina. 

estemte energinivåer og dermed fargetoner, 

ksider har evne til å absorbere lys, denne 

r eksempel absorberer titandioksid UV-stråler. 

opptrer til vanlig gir det en hvit farge på 

erer lyset på en annen måte slik 

ressurs. Bru

er like effektive som før, men med 95% mi

Optiske egenskaper: Kvanteprikker kan avg

noe som kan utnyttes til belysning. Mange m

evnen kan forandre seg med partikkelstørrels

Dette er nyttig i solkrem, men slik dette miner

huden. Titandioksid i form av nanopartikler abs

farges hvit. 

Ledningsevne og elektromagnetiske egenskap

nanomaterialer kan fungere som strømledere,

annet i elektronikk. Lagringsenheter i data

nanoteknologi kan magnetfeltene endres

Biokjemiske: Nanomaterialer kan utnytte en re

rbonnanorør, nanotråder og andre 

ledere eller isolatorer, noe som utnyttes blant 

r baserer seg på å endre magnetfelt, og med 

 presisjon for å gi plass til mer data 

av egenskapene nevnt over til å samvirke med 

bakterielle egenskaper. Innen medisin forsøker 

ed makromolekyler som proteiner og DNA. 

slikt begrep. Maten består i seg selv av komponen-

ter på nanoskalaen, og mye av den tradisjonelle

næringsmiddelindustrien og matlagingen går u

å manipule
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vitaminer og proteiner, og uorganiske mineraler. Vi 

kan o

bidra

Land

løsninger, sensorsystemer og medisiner, på lik 

med

å bru

som 

har k

Mate

Karb

Dette

ning

tennisracketer. Innen skisport og båtbruk streber 

man etter glattest mulige overflater. Utfordringen 

er å r

løsni

avstø

muli

nålen

egen

og ov

kjøkkenutstyr for å hindre a

Den 

utny

man

Innen

løsninger som isolerer, eller som filtrerer støv og 

besk

dette

duer

kan t

på vi

skyll.

klinis

dels for å hin

ler og tekstiler. Det kan være uklart om det er sølv 

rtikkelform som inngår i disse anvendelsene, 

svært begrenset utbredelse, dette gjelder blant 

erte 

aboratorietekniske verktøy. Ved 

et øke, 

ablert 

som er 

engre tid 

vært anvendt industrielt blant annet til forsterking 

g vanlige bildekk består av opptil 30 % 

ck. Elektronikkindustrien anvender 

tonn av nanopartikler av silisiumdioksid, 

oksid og ceriumdioksid til å slipe og 

polere komponentene, og titandioksid har lenge 

vært brukt som hvitt fargestoff i maling. En forskjell 

materialene og nanopartikler i sine 

erne utgaver er at fremstillingen og an-

sen av sistnevnte skjer med høyere kontroll 

kaper. 

d som 

ategoriseres som ”moderne” nanopartikler og 

 ca 

r-

60

fulleren på 1500 tonn årlig fra 2007.4 Det tyske 

kapasitet for 

n 

tonn i 

onen av SWCNT 

d 3 

Mens tallene over anslår totale produksjonsvolum, 

r-

d av 

gså oppleve nye tilsetningsstoffer som skal 

 til blant annet farge og konsistens. 

annet industrielle katalysatorer og avans

kirurgiske eller l

bruket kan ha nytte av nye materialer, energi-

linje 

anvendelse i forbrukerprodukter kan omfang

men ofte kreves kun en liten porsjon nano-

materialer for å forbedre et produkt. 

 andre næringssektorer. Det er ellers snakk om 

ke nanoteknologi til å utvikle sprøytemidler 

er mer målrettede, lettere tilgjengelige eller 

raftigere effekt. 

Enkelte typer nanopartikler er allerede godt et

på markedet. Et eksempel er ”carbon black”, 

sot av rent karbon. Dette stoffet har over l

rialer og forbrukerprodukter 

onnanorør brukes til å armere kompositter. 

 gir materialer som tåler ekstreme belast-

er, til bruk i blant annet støtdempere til biler og 

av bildekk, o

carbon bla

tusener av 

aluminium

edusere friksjonen mot vann. Blant aktuelle 

nger er å påføre et belegg med nåler av vann-

tende materiale. Siden vannet ønsker minst 

mellom disse 

mer mod

vendel

g kontakt med materialet vil det balansere på 

e, dette reduserer friksjonen. Avstøtende 

skaper er også ettertraktet ved impregnering 

erflatebehandling av klær, biler og hus, og i 

slik at man oppnår mer skreddersydde egens

Overgangen er glidende, og det er vanskelig å fast-

slå hvilke volumer av for eksempel titandioksi

kan k

t mat setter seg fast. 

motsatte egenskapen, bindingsevne, er tenkt 

ttet i nye typer superlim, blant annet forsøker 

 å kopiere gekkoens evne til å gå på veggen.  

 overflatebehandling arbeider man også med 

som er hovedfokus i denne rapporten.  

Mengden metalloksider i hudpleie er anslått til

1000 tonn årlig.4 Produksjonen av fullerener næ

mer seg samme nivå. Mitsubishi i Japan har tid-

ligere antydet en produksjonskapasitet av C -

ytter innemiljøet mot partikler. Et eksempel på 

 er titandioksid til overflatebehandling av vin-

. Ved hjelp av energien fra UV-stråler i sollyset 

itandioksid katalysere nedbrytning av smuss 

konsernet Bayer har en produksjons

flerveggede karbonnanorør (MWCNT) på 60 ton

per år og planlegger for en kapasitet på 3000 

2012.5 I dag antas verdensproduksj

nduet slik at dette skylles vekk i neste regn-

 Sølv brukes til antibakterielle formål, dels for 

k innsats mot multiresistente bakterier, og 

dre bakterievekst i husholdningsartik-

og MWCNT å være 500 tonn, sammenliknet me

tonn i 2003. SWCNT utgjør under 10% av dette, 

men andelen er økende.4 

på pa

eller om det dreier seg om sølv i oppløst form. 

1.3 Marked og omfang 

For å vurdere i hvilken grad mennesker og miljø 

eksponeres for nanomaterialer er anvendelses-

omfanget interessant. Mange anvendelser vil ha 

er det mer krevende å identifisere mengden av 

nanomaterialer i enkeltprodukter. For de fleste 

forbrukerprodukter er det ingen deklarasjonsplikt 

om innholdet av ulike stoffer. Der det finnes 

deklarasjonsplikt er det som regel ikke krav om å 

skille mellom partikler på nanoform og andre fo

mer av samme stoff. Noen eksempler på innhol
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nanopartikler i produkter som kosmetikk, klær og 

maling er gitt i tabell 2. I mer sammensatte 

produkter, som i elektronikk, vil det være 

vanskeligere å skaffe noen samlet oversikt når 

 

osseri 

 utv

sjon 

nt) 

forskjellige nanomaterialer kan inngå som alt fra

virkestoffer i flammehemmere, armering i kar

og funksjonelle enheter i prosessorer og andre 

komponenter. 

alg forbrukerprodukter. 
 
Tabell 2: Eksempler på konsentrasjon av nanopartikler i et
 

Produkt Stoff Konsentra

(vektprose

Kilde 

Solkrem Sinkoksid Typisk rundt 5 % Data oppgitt i britisk rapport6

Solkrem Titandioksid Typisk rundt 5 %   Data oppgitt i britisk rapport6

Mascara 

Leppestift 

C60-fulleren 

0,3 % 

5 %  Patentsøknad, oppgitt i britisk rapport6

Maling Sølv, diam. 5 nm 0,001-0,003 % Patentsøknad7

Sokker Sølv, diam. 10-500 nm Inntil 0,13 % Laboratorieundersøkelse8
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Kapittel 2 | Risiko for helse og miljø 

Når vi nå retter blikket mot aktuelle helse- og miljørisikoer kan vi raskt glemme enkelte av materialene som er 

resentert i forrige kapittel. Det er for eksempel lite trolig at økt presisjon i datalagringsmedier gir økt risiko, 

t tre innledende huskeregler 

ring o tering av risiko ved nanomaterialer. For det første, nanomaterialer er forskjellige, 

akkurat som andre materialer. For det an ed et stoff sammenliknes med risikoen knyttet til 

ene. F je må risiko vu t

det ik mfunnet må dtere 

e

ere sto r

anvendelse av pesticider. For slike kjemiske stoffer 

med særlig risiko har samfunnet et omfattende 

regelverk for å sikre god kunnskap og kontroll, les 

mer om dette i kapittel 3.   

Selv om mye av vår tradisjonelle forståelse gjelder, 

kan nanomaterialer også reise nye utfordringer. EUs 

vitenskapskomité for forbrukerprodukter (SCCP) 

avga i desember 2007 en vurdering av trygghet 

knyttet til nanomaterialer i kosmetikk.9 Vurderin-

gen påpeker store kunnskapshull, og at det trengs 

flere data før risikovurdering er mulig. Dette knytter 

seg til å identifisere skadelige egenskaper, men 

også hvordan vi eksponeres, herunder hudopptak, 

absorpsjon og transport over membraner i tarm og 

lunger, akkumulasjon i organer og transport fra mor 

til foster. 

2.1 Hvor ligger risikoen? 

Vurdering av risiko har to sentrale spørsmål. For det 

første, er materialet skadelig eller farlig? For det 

andre, vil mennesker eller miljø eksponeres i et 

omfang som kan gi nevneverdig skade? For å kart-

legge dette kan følgende spørsmål være nyttige: 

A. Vil materialet bli brukt i et betydelig 

omfang? 

B. Vil stoffer bli frigjort til omgivelser under 

ulike stadier i livsløpet? 

C. Vil frigjorte stoffer være stabile mot ned-

brytning i miljø og i menneskekroppen? 

D. nn, 

E. e, via 

r? 

F. Hvordan vil stoffer spres og opptre i 

kroppen? 

G. Kan stoffer skade celler, celleprosesser, 

vev og organer? 

I juli 2004 ga britiske The Royal Society og The Royal 

Academy of Engineering ut rapporten “Nanoscience 

and nanotechnologies: Opportunities and uncer-

tainties”.10 Rapporten vurderte ulike nano-

materialer og konkluderte med at det nærmest 

utelukkende er nanomaterialer på partikkelform 

som kan utgjøre betydelig risiko for helse og miljø. 

Partikkelstørrelsen innebærer at slike materialer 

lettere kan spres i naturen og organismene. Dernest 

kan størrelsen innebære økt reaktivitet og dermed 

økt innvirkning på celler og -prosesser.  

Spørsmålene ovenfor kan gi oss ytterligere indikas-

jon om hvilke anvendelser som innebærer risiko. En 

sentral faktor er at eksponeringen øker ved pro-

dukter som er ment å brukes i eller på kroppen, som 

mat og kosmetikk. Dernest at anvendelser med 

nanopartikler i fri eller suspendert form gir økt 

frigivelse sammenliknet med andre anvendelser, se 

kategori 1c og 1d i Figur 2. Partikler som er bundet 

til en overflate (kategori 1b) vil i mindre grad fri-

gjøres, men slitasje ved ulike stadier i livsløpet kan 

frigi partikler også her. Partikler i kompositter kan 

vanskelig unnslippe ved vanlig bruk, derimot er 

dette mulig under produksjon og avfallshåndtering. 

Det er altså nødvendig å ha et livsløpsperspektiv 

ved vurdering av slike materialer. 

p

tvert imot kan det gi mer effektiv ressursutnyttelse. Dermed har vi allerede berør

for vurde g hånd

dre bør risiko v

alternativ or det tred rderes opp mot ny ten materialet gir. 

Videre er ke nytt at sa  hån

stoffer som kan gi skade. En fjerde huskeregel er 

derfor at såfremt en fremskaffer informasjon om 

risiko forbund

å håndt

t med et stoff så blir det også lettere 

ffet riktig. Et eksempel e  landbrukets 

Hvordan vil stoffer spres og opptre i va

jord og luft? 

Kan stoffer tas opp i organismen

næring, hud eller luftveie
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Hva er risiko, og hva er risikabelt? 
I begrepet risiko legger vi vanligvis en idé om et uønsket utfall og samtidig en beregning av 

sannsynlighet. Graden av risiko kan dermed beskrives som et produkt av konsekvens og 

sannsynlighet. I denne rapporten fokuserer vi særlig på risiko for helse- og miljøskade. Denne 

engt regulert. Og stoffer 

som viser skadelige egenskaper kan bli underlagt restriksjoner – eller man etablerer rutiner for 

– egenskapene til eller 

 

oe

Folks holdning til risiko 
muli

m som tar risikoen. Når folk 

enheng med at uflaks kun vil ramme dem selv. 

 rammes har mulighet til å påvirke utf

men også 

kje, derfor er det etablert forsikrings

kyldig t

g til kosth

tferd

en

ssammenhenger er ofte krevende. 

 å forholde seg til slik usikker 

øke presisjonen av prediksjonene 

tegien 

egien inneb

ker m

enser s

finnes i føre-var-prinsippet, se kapittel 3. 

 på folks holdninger til nye teknologier viser a

bunner i at folk ikke aksepterer risiko, men snarere kommer so

ger komm

jenner usikkerhet, stoler ikke bef

ler usikker

 opp. 

spesifikke typen risiko kan også beskrives gjennom følgende sammenheng: Risiko = eksponering 

x iboende egenskaper. Dette viser at om et stoff er svært giftig (iboende egenskap) kan risikoen 

være høy selv ved lav (sannsynlighet for) eksponering.  

Vurderinger av egenskaper og eksponering danner grunnlaget for samfunnets håndtering av 

kjemikalier. Produkter som gir høy eksponering, for eksempel mat, er str

trygg håndtering. Mange anvendelser vil på d

høyrisiko. Men hva med stoffene i gråsonen 

eksponeringsveiene for? Ofte vil vi mangle pr

Særlig utfordrende er langsiktige konsekvenser

deres effekter, og samvirkning mellom ulike stof

effekter som samfunnet i utgangspunktet ikke

kjemikaliepolitikken forankret i at risiko er n

brukes som grunnlag for kontrollnivå og kost-

enne måten kunne vurderes som lavrisiko eller 

 som vi verken kjenner 

esis kunnskap om både eksponering og egenskaper.

 i næringskjedene, nedbrytningsprodukter og 

fer. I mange tilfeller har kjemikalier vist seg å ha 

 var oppmerksom på. Til tross for dette er 

 som kan beregnes, og at slike beregninger kan 

nytte-beregninger.  

Folks aksept for risiko skjer i en avveining mot 

som tar valget, hvem som mottar nytten, og hve

veddemål og investeringer kan det ha samm

Aksept av risiko øker også dersom den som

bilkjøring aksepteres dels fordi det gir nytte, 

for utfallet. Men samtidig vet vi at skade kan s

sikrer kompensasjon for skade på tredjepart. Forvaltningen av kjemikalier holder i

standard. Forurensningen kan ramme en us

senere generasjoner. Enkelte av oss har tilgan

mulig å unngå skade, men også tilpasning av a

enkelte eksempler på kompensasjon for skade, m

årsak

g nytte. Men her spiller det også inn hvem 

inngår usikre 

allet. Risiko ved 

fordi egen atferd som oftest er avgjørende 

ordninger som 

kke samme 

redjepart, gjerne i en annen del av verden eller 

oldsråd og annen veiledning som gjør det 

 må anses som en belastning. Det finnes 

 å skaffe nødvendige bevis omkring 

Det finnes to ulike måter risiko. Strategien som benyttes ved 

og å fortsette 

som benyttes i dagliglivet er å ivareta evnen til 

ærer å redusere usikkerhet, den andre 

åter å håndtere dette. Dette kan innebære at 

om vi ikke kan håndtere. En slik tilnærming 

t mistenksomhet og motstand ikke 

m reaksjon på fornektelsen av 

uniseres av industri og myndigheter.11 Hvis 

olkningen på at noen vil ta ansvar hvis 

het, men krever åpenhet om dette og at de 

tradisjonell risikovurdering og -håndtering er å 

hvis predikert utfall er akseptabelt. Den stra

å håndtere negative utfall. Den første strat

anerkjenner at usikkerhet er uunngåelig og sø

vi må unngå handlinger som kan ha konsekv

Forskning

usikkerhet og uvitenhet som enkelte gan

næringslivet ikke anerk

det dukker opp uforutsett skade. Folk tak

ansvarlige viser at de eventuelt vil rydde
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Blant økt har 

flere

begr

spørs

forsø

sial f

tiklen

de passerer barrierer i organismene slik at de når 

inn t

avve

nega

anne

utset

egen

kans

toksi

av ek

eksp

Det er nødvendig å sette advarsler omkring 

prod  større perspektiv. 

Men

store

som 

forek

utvik

en re

likev

ning

med

med

Utsli svis 

2000 tonn per år.12 Anslaget omfatter også partikler 

på m

høye

duse

umid

eksp

dukt

behold, blant annet om vi vet nok om mekanismer 

bak skade, og om nanopartikler kan ha så lang 

levet

komm

kring

nelse

2.1.1 Teori for nanopartiklers risiko 

genskaper 

karaktertrek-

 kan 

kt overflateareal innebærer at flere 

atomer er tilgjengelige til å reagere eller 

 i 

else er 

dre 

potens 

ntallet 

ganger, hvorav hver partikkel altså 

kan ha økt mobilitet. Samtidig vil den samlede 

overflaten øke med 10 ganger, noe som kan 

ulig å 

e og 

itet og 

e 

lom 

ar-

nnebærer 

 at eventuelt 

skadelige effekter vedvarer. I teorien kan stabilitet 

være særlig fremtredende der nanoteknologien 

 naturen og 

r å 

 den 

rflate 

kjemiske og organiske prosesser.  

 

ano-

rrelsen 

ng er 

overflateegenskaper som ladning og topografi, og 

 nanopartikler som er nærmere unders

 vist potensial for skade. Slike undersøkelser 

enser seg imidlertid ofte til å besvare kun ett av 

målene A-G om gangen. For eksempel kan 

k i cellekultur indikere at partikler har poten-

or å påvirke celler, men de sier ikke om par-

e faktisk frigis i tilstrekkelig omfang eller om 

Interessen for nanopartikler skyldes nye e

som opptrer på nanoskalaen. Men de 

kene som er opphav til ønskede egenskaper

også gi opphav til uønskede: 

 Ø

il cellene. På den annen side er ikke risikoen 

rget dersom ett av spørsmålene A-G besvares 

tivt. Utfordringene er mer sammensatte, blant 

t fordi materialene kan ha ulike livsløp og 

tes for ulike påvirkninger som kan forandre 

skapene. Et eksempel er at nanomaterialer 

kje kan mobilisere andre stoffer, heriblant 

ske. Farlighet kan derfor endre seg som følge 

sponering og livsløp, og farlighet og 

onering bør derfor analyseres i sammenheng. 

samvirke med andre forbindelser. 

 Liten størrelse kan innebære økt mobilitet, 

herunder økt evne til å trenge gjennom 

huden og andre barrierer, eller dypt inn

lungene. 

En illustrasjon av effekten av partikkelstørr

når en gitt masse av et stoff modifiseres til min

partikler. I tabell 1 har vi sett at en tier

reduksjon i diameter medfører at partikkela

øker med 1000 

userte nanopartikler i et

nesker og andre organismer utsettes daglig for 

 mengder partikler på nanoskalaen. Enkelte, 

aske fra vulkaner og partikler fra sjøsprøyt, har 

ommet i omgivelsene våre gjennom hele vår 

ling, og evolusjonen har derfor utstyrt oss med 

kke forsvarsmekanismer. I senere tiår har vi 

el fått flere indikasjoner for at ekstra belast-

 av partikler fra blant annet dieseleksos kan 

føre skade, særlig innen befolkningsgrupper 

 nedsatte forsvarsmekanismer.10 

ppene av dieselpartikler i Norge er anslag

forplante seg i økt reaktivitet. Det er ikke m

avlede direkte hvordan endring i størrels

overflateareal påvirker henholdsvis mobil

reaktivitet, begge deler vil være styrt av en rekk

andre egenskaper som vi skal se nærmere på 

nedenfor. To mulige modeller for forholdet mel

størrelse og skade er gitt i Figur 3.13 

En tredje grunn til oppmerksomhet er at nanop

tikler kan vise seg særlig stabile, noe som i

at stoffer oppkonsentreres over tid og

ikrometerskalaen, men nivåene er uansett 

re enn vi på kort sikt kan forvente av pro-

rte nanopartikler. Dette tilsier at en mer 

delbar risiko kan oppstå dersom mennesker 

oneres direkte, i arbeidsmiljø eller via pro-

er og innemiljø. Det er likevel grunn til flere for-

frembringer helt nye forbindelser, siden

organismene ikke har etablert mekanismer fo

eliminere disse. Stabilitet er dessuten en av de 

egenskapene industrien er på jakt etter. På

annen side innebærer nanopartiklers store ove

også større angrepsflate for nedbrytning via 

id at de gir økt konsentrasjon over tid. Vi 

er nærmere tilbake til forskningsfunn om-

 risiko, men vil først gi en teoretisk begrun-

 for hvorfor nanopartikler kan medføre risiko. 

2.1.2 Karaktertrekk av betydning for skade 

Karaktertrekk som mobilitet, reaktivitet og

stabilitet påvirkes av andre egenskaper ved n

partiklene. Vi har allerede sett at partikkelstø

spiller en rolle. Andre egenskaper av betydni
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dessuten kjemiske egenskaper som kjemisk 

sammensetning, krystallstruktur og løselighet. 

I relasjon til partikkelstørrelse og overflateareal har 

rtik-

de 

r 

også størrelsesfordelingen betydning. Om pa

lene har lik størrelse eller ikke kan være avgjøren

for aggregering og for hvor stor andel av partiklene 

som kan trenge gjennom ulike barrierer. Ladning e

avgjørende for kjemiske bindinger i form av ko-

valente bindinger, ionebindinger, dipol-dipol-, og 

hydrogenbindinger, noe som igjen er avgjørende for 

egenskaper som stabilitet, suspensjonsevne (vann

løselighet) og fettløselighet. Høy vannløselighet k

i neste omgang bidra til økt mobilitet av partikler

miljøet. Lav vannløselighet tilsier på den annen sid

økt fettløselighet noe som kan bidra ti

-

an 

 i 

e 

l at stoffer 

oppsamles i fettvev og gi potensial for kroniske 

r 

er. 

vt 

er. 

 

partikler. Helt andre utfordringer knytter seg til 

For eksempel 

m 

 formål er designet til 

å samvirke med biologiske strukturer, og disse må 

e partikler 

d 

ksider 

g observere forekomst av ulike skader 

 

nhet 

 

unn 

or. 

id 

 

ade, og nano-

partikler av TiO2 markedsføres til antibakterielle 

 

r 

m-

stilt 

 ved nanoutgaver 

av metalloksider skyldes at partikkelformen avgir 

nelse 

ar 

effekter. 

Også mindre ujevnheter i overflateladning kan 

være av betydning, for eksempel når det gjelde

evnen til å trenge gjennom selektive membran

Det er vist at karbonnanorør med positiv ladning 

trekker til seg DNA-tråder, siden disse er negati

ladet. Ujevn topografi innebærer at flere atomer vil 

befinne seg på hjørner og kanter hvor de er særlig 

tilgjengelige for å samvirke med andre struktur

Karaktertrekk som mobilitet og reaktivitet er 

relevante fordi de kan forklare at ellers harmløse

stoffer får økt effekt når de foreligger som nano-

stoffer som er toksiske mer allment. 

vil kjente miljøgifter og tungmetaller kreve aktsom-

het uavhengig av om de anvendes på nanoskalaen 

eller ikke. Dernest finnes mange nanopartikler so

ut fra blant andre medisinske

opplagt undersøkes spesifikt. 

2.1.3 Indikasjoner på skade for enkelt

Hovedvekten av forskning omkring farlighet ve

nanopartikler består i laboratorieforsøk med å 

tilføre ulike mengder karbonnanorør, metallo

og lignende til et medium med celler eller 

organismer, o

(dødelighet, celleskade). Resultatene av denne type

forsøk spriker, men forsøk bekrefter i stor grad at 

nanopartikler kan være mer reaktive per vekte

enn større strukturer av samme stoff. Kunnskap om

hvilke effekter partiklene har i virkeligheten, i krop-

pen eller i miljøet, er mer begrenset. Spesifikke f

for enkelte nanopartikler er beskrevet nedenf

Metalloksider: Flere typer metalloksider, som 

titandioksid (TiO2), sinkoksid (ZnO) og silisiumoks

(SiO2), er kjent som relativt harmløse, men det er 

økende bevis for at toksiske effekter tiltar ved

mindre størrelse. Kvartsstøv (en form for SiO2) har 

lenge vært kjent å forårsake lungesk

formål. Særlig for TiO2 ser effektene ut til å bli 

forsterket ved eksponering for lys.9 Dette skyldes at 

UV-stråler fremmer dannelsen av reaktive oksygen-

forbindelser (ROS) som kan bryte ned levende 

materiale. Dette er snakk om en katalytisk effekt

der metalloksidet ikke brukes opp underveis, noe 

som innebærer at effekten kan vedvare.15 Også fo

ZnO er det i flere forsøk vist dannelse av ROS, sa

mendrag av forsøk med TiO2 og ZnO er sammen

i en australsk rapport.14 

Enkelte rapporter foreslår at skade

frie ioner som i neste omgang forårsaker dan

av ROS.15 Forsøk i kulturer med lungeceller h

imidlertid vist at dannelsen av ROS ikke kan 

forklares ved avgivelse av ioner alene. 

Partikkelutgaver av metalloksider av henholdsvis 

Figur 3: Mulige sammenhenger mellom farlighet og 
partikkelstørrelse. A (sigmoid kurve): kontinuerlig endring 

rå 
i farlighet som følge av endringer i partikkelstørrelse. B
(knekt kurve): Under et visst størrelsesnivå oppstår en b
endring i farlighet. (Tilpasset fra SCENIHR 2006.13) 
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kobolt og mangan dannet nemlig inntil åtte ganger 

høyere nivåer av ROS enn samme vekt av 

ioneforbindelser (salter) av disse metallene.15 En 

forklaring kan være at celleveggene i 

utgangspunktet danner en selektiv barriere mot 

ioner, men at partikler kan passere og dermed 

fungere som en ”trojansk hest” som avgir skadelige 

ioner inne i cellene. En annen forklaring er at ROS 

dannes på partikkeloverflaten.  

 

util. 

Forsøk i cellekultur har vist at anatas TiO2 har større 

l.16 

-

menheng med overflateegenskaper, og forsøk har 

v 

k 

n; 

kler av SiO2 forurenset med 1,6 vekt-

prosent mangan ga 25 ganger høyere nivåer av ROS 
15 ll-

” 

og kan omfatte både sølv på oppløst form (sølv-

oner 

midlertid sølvioner 

danne større komplekser, noe som reduserer den 

-

 

ring, 

en 

 

med sølv.9 Det er også mulig at partikkelnaturen 

lertid 

 og 

 i 

ære 

arallell til asbest og andre 

forbindelser hvor det er etablert at toksisiteten er 

Den siste forklaringen kan gjelde for TiO2 og SiO2

siden de i partikkelform antas å være svært lite 

løselige. To krystallformer av TiO2 benyttes som 

nanopartikler, disse betegnes som anatas og r

evne til å danne oksidativ celleskade enn ruti

Forskjellen mellom de to utgavene har trolig sam

vist at vannelskende utgaver av TiO2 har høyere 

effekt enn vannavstøtende.4 Forsøk med tilførsel a

TiO2 i luftveier hos forsøksdyr har gitt sprikende 

resultater, en studie indikerte at kvartsstøv for-

årsaker betennelse mens TiO2 ikke gir reaksjon, en 

annen studie indikerte derimot at anatas TiO2 

skaper betennelsesreaksjoner.17 

Selv om økt reaktivitet ved mindre størrelse 

generelt virker godt begrunnet har forsøk med rutil 

TiO2 og ceriumdioksid ikke funnet noen effekt av 

størrelse. 18 Ofte vil fremstillingen av metalloksider 

innebære forurensninger fra andre metaller. Forsø

har vist at dette kan ha betydning for toksisitete

nanoparti

enn partikler av rent SiO2.  Mobiliteten av meta

oksider varierer, men de har tendens til å danne 

aggregater, noe som kan redusere mobilitet. 

Sølv og andre metaller: Oppløsninger av sølv var 

tidligere utbredt til antibakterielle formål, men 

bruken avtok med penicillinet. I dag tiltar an-

vendelsen igjen, dette omtales ofte som ”nanosølv

ioner) og på partikkelform. Virkningen av sølvi

på bakterier er godt kjent, det kan binde seg til 

bakterienes cellevegger og DNA og hemme 

elektrontransport involvert i stoffskifte.19 Slik 

antibakteriell effekt kan være gunstig for sterile 

formål, men det kan opplagt være problematisk i 

naturen. Sølvioner er også toksisk for vannlevende 

dyr og planter. Dette er blant annet demonstrert for 

regnbueørret der sølvioner hemmer ioneutveksling 

over gjellene. Avhengig av pH, saltinnhold, og inn-

hold av organisk materiale vil i

effektive konsentrasjonen.19 Hvorvidt sølv oppkon

sentreres i næringskjeden er omstridt. Effekter på

pattedyr er kun vist ved høy og kronisk ekspone

heriblant for mennesker som er yrkesmessig 

eksponert eller bruker sølvoppløsninger i d

mening at det gir helsegevinst.20 

I større strukturer regnes edelmetaller som sølv og

gull for å ha lav toksisitet, men det er godt doku-

mentert at toksiske effekter oppstår ved mindre 

partikkelstørrelse.21 Mekanismene bak slik effekt er 

foreløpig usikre, men som for metalloksider er 

dannelse av ROS også observert i sammenheng 

fremmer frigivelse av sølvioner, dette kan imid

ikke forklare at sølv på partikkelform er toksisk i 

lavere (partikkel-/ione-) konsentrasjon enn sølv-

ioner, som beskrevet for både E.coli-bakterier22

sædceller fra mus23. Det samme fenomenet er vist 

for kobber i forsøk med sebrafisk.24 En mulig for-

klaring kan være at partikkelformen, på liknende 

måte som for metalloksider, letter passasje inn

celler. Et separat moment i en risikovurdering er at 

hvis den antibakterielle effekten av sølvpartikler 

skyldes at partiklene avgir ioner vil dette inneb

en lav, men kronisk dosering, noe som kan skape 

problem med resistens hos målbakterier.25  

Karbonnanorør: Hypoteser om fare ved karbon-

nanorør er basert på to unike karaktertrekk: 

fiberformen, som er en p

forbundet med slik nål-liknende struktur, og den 

kjemiske strukturen, som er beslektet med grafitt 

og kan innebære høy stabilitet.26 I tillegg kommer 

som ellers den store overflaten som gir rom for høy 

reaktivitet. Som andre nanopartikler er også 

karbonnanorør vist å fremme dannelse av ROS.27 

Det finnes indikasjoner på at enkeltveggede 
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25

karbonnanorør (SWCNT) kan forårsake 

lungerelaterte skader ved lavere doser enn kvarts-

støv.28 Mus som ble tilført SWCNT til luftveiene fik

nedsatt evne til å eliminere bakterier fra lunge

les mer om slike effekter i kapittel 

k 

ne29, 

Karbonnanorør finnes i mange grunnformer og 

e 

 

 

e 

lle 

t 

t 

delig-

t.33 

d produksjon av 

CNT finner vi kjente miljøgifter av typen poly-

er 

? 

eser om en parallell mellom karbonnanorør og asbest. En artikkel 

r at bedre forståelse nå er på veg.

og brys

først lenge etter ekspo

Makrofager med avb

like lengdefraksjoner av asbest og flerveggede 

e fraksjoner av både MWCNT og asbest, samt 

MWCNT utover fiberlengde. Tidligere forskning 

være en årsak til ska

kapen som tr

Studien gir likevel . 

2.3 om mulige 

helseeffekter. Det er gjort funn av doseavhengig 

økning i gjelleskade på ung regnbueørret.30 

med mange varianter av belegg og funksjonal-

isering, noe som vil avgjøre overflateegenskapen

og dermed både mobilitet og reaktivitet. Forsøk i

cellekultur indikerer at SWCNT var mer toksisk enn

flerveggede karbonnanorør (MWCNT), som igjen 

var mer toksisk enn C60-fulleren.31 De fleste 

produksjonsmåter for CNT medfører forurensning 

av metaller som kobolt og jern, noe som kan påvirk

egenskapene.26 Tilsvarende gjelder for funksjone

grupper som tilføres aktivt, visse typer funksjonal-

isering har i forsøk medført redusert toksisitet, 

mens andre har gitt økt toksisitet.27 Det er vist a

 

Parallell mellom karbonnanorør og asbest

Det har lenge versert hypot

karbonnanorør som er tilført positiv overflatelad-

ning trekker til seg DNA-tråder9, og det finnes in-

dikasjoner på at MWCNT kan utgjøre en belastning 

for DNA32, men kunnskapen om dette er begrenset. 

Avhengig av produksjonsmåten oppstår en rekke 

biprodukter, heriblant ufullkomne nanorør og 

metallpartikler. Forsøk med små krepsdyr viste 

ingen effekt av SWCNT der biproduktene var rense

bort, mens urensete SWCNT ga økt dødelighet. 

Studier av biproduktene alene ga også økt dø

het, og de minste fraksjonene viste størst effek

Blant biprodukter som er påvist ve

fibere. Forsøket viste at lange fraksjoner av MWCNT ga samm

granulom som lange fraksjoner av asbest. Kort

carbon black, ga ingen tilsvarende effekt. Forskerne vurderte de

betennelse/granulom og andre karaktertrekk ved 

har vist at forurensninger i form av metaller kan 

forskerne ingen slik sammenheng. Forskerne konklu

forklaring på de observerte effektene.  

Studien gir kun en liten bit av den kunns

Den forteller for eksempel ikke om MWCNT faktisk ka

seg opp i den grad at det dannes vesentlig arrvev. 

aromatiske hydrokarboner (PAH).34 

Fullerener: Fullerener finnes også i flere grunn-

strukturer og derivater, og funn fra toksikologiske 

studier spriker. Ulike versjoner har vist seg å gi 

celleskade i ulike typer celler, fra bakterier til cell

fra høyerestående organismer.35   

publisert i Nature Nanotechnology vise

asbestfibere kan forårsake en alvorlig kreftform kalt mesoteliom. Den

mesotelet, et cellelag som kler innsiden av buk- 

organer i bryst og buk. Eventuell kreft oppstår 

finnes enkelte akutte indikasjoner, fremfor alt bete

Disse effektene er forklart med at motstandscellene

å oppta (fagosytose) og eliminere lange fibere. 

hope seg opp og danne arrvev. 

Artikkelen beskriver et forsøk med å tilsette u

karbonnanorør (MWCNT) til mesotelet i bukhinnen hos mus. I tillegg gjorde man forsøk med 

”carbon black” som i likhet med CNT har en grunnstruk

36 Det er godt etablert at 

ne kreftformen oppstår i 

thulen, samt utsiden av lunger og andre 

nering for asbest, men det 

nnelse og dannelse av arrvev kalt granulom. 

 (makrofager) i mesotelet ikke er store nok til 

rutt fagosytose vil derfor 

tur som grafitt, men som ikke danner 

e utslag i form av betennelse og 

rnest om det var samsvar mellom 

de, men i dette tilfellet fant 

derte derfor at fiberlengden var en sentral 

engs for å forstå risiko ved karbonnanorør. 

n nå fram til mesotelet, eller om de vil hope 

grunn til å utvise aktsomhet
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Sammenlikninger av derivater av C60-fulleren har 

vist at dosen som gir celleskade varierer med en 

faktor på over 1 million, med sterkere effekt for 

grunnformen av C60 sammenliknet med derivater 

som fullerol.37 Som for andre nanopartikler er 

skaden antatt å ha sammenheng med oksidativt 

stress, men enkelte derivater viser også tegn til å 

lt 

 

idlertid 

et 

destruksjonsfasen. Forsøk har vist at lys eller 

særskilte oksidative forhold kan bryte ned belegg 

som 

Stud

redu

kvan

kvan

stoff

prikk

2.2 Eksponering 

Arbe

parti

eksp

og in

utset

nano

nær,

kreve

Eksp lden. 

Erfaringer med fremmedstoffer viser imi

frem

etter

eller 

t 

mot eksponering av mennesker. 

 

l for 

 ulike brukere (profesjonelle brukere i 

industrien sammenliknet med forbrukere) 

 ulik anvendelse (slitasje etc.) 

 

lipp i 

d 

last-

vil 

joner.6   

Tilsiktet bruk i miljøet 

 seg 

ganiske 

per som 

ndelser.41 

ivt 

t, og 

Bruk i grenseflater mot jord og vann 

or 

 

pesticid, eller de kan bidra til at pesticider leveres 

fungere som antioksidanter. Fullerener er genere

antatt å være fotoreaktive og har i kombinasjon

med lys forårsaket DNA-skade og mutasjoner.9 

Kvanteprikker: Enkelte kvanteprikker påkaller 

umiddelbar oppmerksomhet fordi de inneholder 

tungmetaller som kadmium. Risikoen kan im

være begrenset hvis tungmetallet kun finnes i 

kjernen av kjerne-skall-prikker og dermed er util-

gjengelig bak et skall. I andre tilfeller vil kvante-

prikker bestå i nanoskalare aktive felt som er tett 

integrert i en matrise. I et livsløpsperspektiv er d

imidlertid nødvendig å vurdere om skallet eller 

matrisen vil beskytte kvanteprikken også i 

eksponeringskilder er gitt i figur 4. Vi omtaler førs

mulighetene for spredning i miljøet og virkninger 

på økosystemene, før vi vender oppmerksomheten 

omgir kjernen.38  

ier viser at kvanteprikkers reaktivitet øker med 

sert partikkelstørrelse. Det er vist at enkelte 

teprikker tas opp i celler, og dernest, at visse 

teprikker opphoper seg i kroppen. Enkelte 

grupper brukt til å funksjonalisere kvante-

er kan ha særskilte toksiske egenskaper.38 

Nedenfor følger eksempler på anvendelser som

medfører utslipp i dag og mulige kilder til uts

fremtiden. Den britiske rapporten ”Current an

future predicted environmental exposure to 

engineered nanoparticles” vurderer at totalbe

ningen i miljøet fra slike kilder på kort sikt ikke 

komme i nærheten av skadelige konsentras

id med og bruk av ulike produkter med nano-

kler kan medføre at arbeidere og forbrukere 

oneres. Yrkesmessig eksponering i laboratorier 

dustri er særlig relevant. Forbrukere vil kunne 

tes for eksponering dersom produkter frigir 

partikler. Anvendelser der kontakten er særlig 

 som mat, kosmetikk, leketøy og klær, kan 

 særlig oppmerksomhet.  

oneringen nevnt over skjer direkte fra ki

Metallisk jern i nanopartikkelform har vist

effektivt for å katalysere nedbrytning av or

miljøgifter, dette skyldes overflateegenska

fremtrer på nanoskalaen.40 Karbonnanorør kan 

binde opp tungmetaller og organiske forbi

Begge deler kan være nyttig for sanering av 

forurensede masser, men dette vil kreve at relat

store mengder nanopartikler slippes ut i miljøe

effekten av dette er foreløpig uklar.42 

dlertid at 

medstoffer kan nå mennesker også indirekte, 

 utslipp til omgivelsene under produksjon, bruk 

destruksjon. En illustrasjon av mulige 

Nanoteknologi kan fremskaffe nye løsninger f

pesticider og bekjempingsmidler I landbruket, 

enten ved at nanomaterialer selv fungerer som

2.2.1 Spredning til miljøet 

I hvilken form nanomaterialet anvendes har stor

innvirkning på muligheten for at de slipper ut i 

miljøet. Anvendelsen spenner fra å spre nano-

partikler direkte ut i miljøet til bruk i begrensete 

produktserier der nanomaterialer er bundet i 

kompositter. En rapport fra Miljøstyrelsen i Dan-

mark39 anbefaler at en kartlegging av potensia

utslipp blant annet bør skille på: 

 ulike substrat (om stoffer er bundet i en 

fast struktur eller løst i en væske/gass) 

 om det er tilsiktet at nanopartikler skal 

frigis 
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n. 

En mulighet er å bruke frie nanopartikler til å 

av organiske forbindelser, for 

eksempel kan anatas TiO  i kombinasjon med 

off til drivstoff for å 

effektivisere forbrenningen på liknende måte som i 

r 

 -kjemikalier 

g-

r 

k og 

 

bakteriell 

behandling av klesvask er oppgitt å slippe ut ca 0,1 

ger økning av 

s-

mer effektivt og målrettet. Dernest kan nano-

materialer være nyttige til rensing av avløpsvan

fremme nedbrytning 

2

ultrafiolett lys gi fotokatalytisk nedbrytning av 

bakterier.43 En annen mulighet er å bruke nano-

porøse materialer som filtre, her er det altså ikke 

snakk om partikler. 

Bruk i grenseflater mot luft 

I Storbritannia markedsføres nanopartikler av 

ceriumdioksid som tilsetningsst

en katalysator. Slike anvendelser kan redusere ut-

slipp av tradisjonelle eksospartikler, men innebære

samtidig utslipp av nye nanopartikler. Foreløpige 

tester av avgasser med ceriumdioksid har imidlertid 

indikert liten risiko knyttet til dette.18 Et annet 

eksempel i samme gate er bruk av C60-fulleren i 

smøreoljer som kan frigis når oljen varmes opp. 

Forbrukerprodukter og

Mange forbrukerkjemikalier som maling, impre

neringsmidler, bil- og båtpuss og glider til ski inne-

holder nanopartikler. Påføring av slike kjemikalier 

medfører sprut og avgasser; og sprayprodukter e

særlig utsatt. Ferdigbehandlete tekstiler og pro-

dukter blir dernest ofte utsatt for stor kjemis

mekanisk slitasje, blant annet er det demonstrert at

sølvbehandlete sokker avgir partikler ved vask.8 

Vaskemaskiner som avgir sølv for anti

g sølv per år. Dette innebærer 2-4 gan

sølvutslippene fra den enkelte husholdning.19  

Ved skylling av redskap, klesvask, samt ved kropp

vask etter bruk av kosmetikk, vil partikkelrester 

P

d

rofesjonell bruk, 
rengjøring, 
estruksjon 

Fremstilling av 
materialer og 

produkter 

Forbruker-
anvendelse 

Avfall Avløp/avrenning

Utslipp til luft 

Utslipp til jord og 
vann 

Til organismer/ 
næringskjeder 

Figur 4: Kilder for eksponering a esker og miljø.  (Ill: Åsne Flyen/Teknologirådet) v menn
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enten slippe rett ut i naturen eller føres bort i avløp. 

Det er nødvendig å gjennomgå metoder for å 

håndtere disse partiklene i renseanleggene. For sølv 

viser undersøkelser at dagens rensemetoder er 

effektive, men dette kan gi opphav til problem-

atiske konsentrasjoner i avløpsslam.44 

Slitasje fra overflater  

Nanopartikler og nanorør brukes som forsterkning 

eller virkestoff i overflatebehandling. For bygnings-

materialer og forbrukerprodukter som er ment å ha 

lang teknisk levetid og jevnlig bruk kan slitasje, for-

vitring og vedlikeholdsarbeid medføre at nanopar-

tikler frigis til inne- og utemiljø. Vi vet imidlertid lite 

om i hvilken tilstand nanopartikler vil unnslippe. Vil 

de forekomme på egen hånd eller bundet i større 

fragmenter? For eksempel kan det ved bruk i maling 

være upresist å snakke om frie nanopartikler, selv i 

væskefasen vil de være bundet til polymerer.  

Studier av overflater behandlet med pulver-

preparater av TiO2 viser at både lys og mekanisk 

påvirkning kan forårsake at nanopartikler frigis.45 

Tidligere erfaring med dette har vist at den svært 

stabile og forvitringsmotstandige stoffgruppen 

polyklorerte bifenyler (PCB) avgis både til ytre miljø 

og inneluft fra tidlig

Bromerte flammehemmere innkapslet i polymerer 

er vist å lekke ut til innemiljø. Overflatebehandling 

l 

-

et 

. Analyser av utslippsfaren ved 

tilvirkning av nanomaterialer vurderer at dette lar 

te som andre industri-

l-

 

lukkete industriprosesser eller der leverandør kan 

garantere full gjenvinningsgrad kan derfor regnes 

som ”lukket bruk”. 

2.2.2 Oppførsel i miljøet 

Siden begrepet nanomaterialer omfatter en svært 

heterogen gruppe stoff er det umulig å si noe 

res oppførsel og spredning i miljøet. 

re lett nedbrytbare mens andre vil 

være stabile. Enkelte vil immobiliseres ved å aggre-

gere til større partikler og for eksempel felles ut til 

sedimenter. I tillegg til nedbrytning og aggregering 

er det viktig å vurdere andre endringer som kan 

påvirke egenskaper, blant annet om nanomaterialet 

vil tiltrekke seg andre stoffer (såkalt adsorpsjon) og 

mobilisere disse. En oversikt over mekanismer for 

spredning og påvirkning i miljøet er gitt i figur 5. 

Nedbrytning 

Samfunnet har dårlig erfaring med en del men-

neskeskapte, vanskelig nedbrytbare kjemiske 

forbindelser. Lav nedbrytbarhet gir nemlig grunnlag 

for lang oppholdstid i miljøet. Dermed kan selv 

anvendelser som er forventet å gi lave utslipp, over 

tid gi opphav til skadelige konsentrasjoner. Dernest 

gir det også potensial for oppkonsentrering i 

ksider, 

karbonnanorør og fullerener regnes for å være lite 

edbrytbare, enkelte typer fullerener finnes natur-

 

sammenheng omtales dette som persistens, og EUs 

informasjon om 

 

tig 

Nanopartikler er så små at fysiske begrep som vi er 

ere bruk i overflatebehandling. organismer og næringskjeder. Både metallo

og bruk i plaststoffer regnes derfor i miljøgift-

sammenheng som såkalt ”åpen bruk” der utslipp ti

miljøet vil forekomme. 

Tilvirkning av materialer og produkter  

Selv ikke ved å ”låse” nanopartikler fast i et kom

positt vil man eliminere utslipp. Partiklene kan 

fortsatt unnslippe under produksjon av kompositt

eller ved destruksjon

seg håndtere på samme må

utslipp.46 Det er imidlertid grunn til å anta at ti

virkning av nanomaterialer i stor grad vil foregå i 

land utenfor EØS-området, hvor kontroll med 

industriutslipp kan være mangelfull. Om dette ikke

rammer oss direkte er det likevel noe også import-

landet bør ha et forhold til. Videre kan fortsatt 

destruksjonen være et problem, og kun bruk i 

lig og er bevart i geologiske strukturer som ble 

dannet for millioner av år siden.

generelt om de

Enkelte vil væ

n

41 I toksikologisk

kjemikalieforordning REACH krever 

dette i forbindelse med den obligatoriske risiko-

vurderingen for visse kjemikalier. 

Spredning og oppførsel i luft 

Nanopartikler i pulver, løst i væsker, eller inkor-

porert i faste materialer vil vanligvis ikke spres til 

luft av seg selv. Men som vi har sett finnes flere 

anvendelser som kan spre partikler, som spray og

smøreoljer. Industrien vil også kunne være en vik

kilde til luftbårne nanopartikler dersom det tillates 

direkte utslipp. 

vant med, som tyngdekraft og bevegelsesenergi, 
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et utslipp av 
ke miljøer 

Endr
flatee

ete o
gens

ver-
kaper 

Kjemiske eller 
fotokjemiske endringer 

Tilknytning til andre 
partikler/overflater 

Vider
spredn

e
ing 

Volatilisering Avrenning og 
avsetning 

Luft* Vann* Jord(*) 

Opptak i or
næringskilde

ganis
r for m

mer (inkl. 
ennesker*) 

Bioakkumulering* Bionedbrytning 

Høy persistens og 
lite eliminering 

Lav persistens

Utvasking

har liten betydning. I utgangspunktet vil derfor 

luftbårne nanopartikler holde seg svevende. 

Partiklene beveger seg mye og tilfeldig, gjennom 

såkalte Brownske bevegelser. Dette medfører at

partiklene kommer i nær kontakt slik at elektro-

magnetiske krefter mellom partiklene,

 

 som ione-

bindinger, dipol-dipol- og van der Waals-krefter, 

artikler har derfor en sterk 

. I 

laveksponerte miljøer kan en større andel av 

  

e partiklene under tilvirkning.  

rtikler vil ofte bremse opp 

 i 

 

 

 

utstyr for å avdekke små partikler i lufta, en særlig 

dre partik-

ofte 

r 

anvendelser krever at man aktivt motvirker 

aggregering, for eksempel ved å påføre et belegg 

eller ved aktivt å spr

Aggregeringen av nanopa

når aggregatene når en størrelse på 300-500 nm.47 

Dette er fortsatt smått nok til å trenge dypt inn

lungene ved inhalering. Et annet spørsmål knytter 

seg til stabiliteten av aggregater. De elektro-

magnetiske kreftene mellom partikler skaper i 

utgangspunktet høy stabilitet, men forsøk i miljøer

som simulerer lungevæske viser at aggregatene kan

brytes opp i organismene og dermed igjen opptre

som frie partikler.48 

Det mangler mye forskning om eksponering av 

nanopartikler via luft. Vi mangler i dag godt måle-

kan ta kontroll. Nanop

tendens til å samle seg i aggregater. 

Tendensen til å aggregere leder til et spørsmål om 

hvor relevant det er å diskutere eksponering for 

nanopartikler via luft. Hvis de i realiteten ikke 

opptrer som nanopartikler, men snarere i større 

aggregater, kan dette eliminere enkelte av 

risikoscenariene. Noe vet vi allerede om dette. 

Klumpingen vil gå raskere ved høy konsentrasjon 

fordi partikler kolliderer oftere, dette kan redusere 

risiko i høyeksponerte miljøer som i industrien utfordring er å skille nanopartikler fra an

ler som alltid er til stede i både ute- og inneluft, 

i konsentrasjoner opp mot 100.000 partikler pe

cm3. 

partiklene bestå som enkeltpartikler. Mange

 
Figur 5: Mulige skjebner for nanopartikler i miljøet. Elementer merket med * er 

ilpasset fra SCCP 2007.9) mulige kilder for opptak hos mennesker. (T
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Spredning til/i vann og jord 

Bruk i grenseflater mot jord og vann eller dep

ering fra luft kan spre nanopartikler til vann og jor

I jord og andre porøse miljøer vil nanopartikler 

generelt ha en sterk tendens til å binde seg til ov

flater slik at de immobiliseres. Laboratorieforsøk 

har imidlertid vist at enkelte nanopartikler, som 

anatas TiO2 og fullerol unngår å bindes opp.41 Mek

niske, kjemiske og biologiske prosesse

on-

d. 

er-

a-

r i jorda kan 

dessuten frigi partiklene igjen over tid.  

 av 

 Et 

ikkel-

l). I 

t 

tså 

nnel-

r 

vannløselighet påvirkes blant annet av vannets pH. 

Karbonnanorør er lite vannløselige, men forsøk 

viser at innhold av organisk materiale ka

suspensjonsevnen.50 Dette kan skyldes org

syrer som medfører at karbonnanorørene 

funksjonaliseres med polare grupper. At assosiasjon 

til uorganiske og organiske partikler kan øke 

mobiliteten av lite vannløselige stoffer er ellers 

velkjent fra miljøgifter. Lav vannløselighet, derimot, 

kan medføre at stoffer oppsamles i visse miljøer, 

som for eksempel sedimentene på sjøbunnen eller 

overflatehinnen på vann. Dette er samtidig 

områder for stor biologisk aktivitet.  

Mens dannelse av komplekser kan øke mobilitet av 

lite vannløselige partikler, kan effekten være 

motsatt for vannløselige partikler. Aggregering vil 

medføre at sistnevnte bindes opp og over tid felles 

ut til sedimenter. Denne effekten utnyttes til 

kjemisk rensing av avløpsvann ved å tilsette salter 

som gir økt aggregering og sedimentering.35 I 

sedimenter kan partiklenes skjebne følge samme 

mønster som i jord, men fysiske, kjemiske og 

biologiske forhol

er 

er beskrevet for mennesker nedenfor. Men hvorvidt 

 

 

te 

ene siden fremmedstoffene 

kan bli oppkonsentrert.  

 

nert for vannløselige partikler, organismer på 

vannoverflater kan bli eksponert for mindre løselige 

partikler, og sedimentlevende dyr kan bli eksponert 

r sedimenterer. Det er også grunn til 

omhet om mikroorganismer siden disse 

lever på nanoskalaen og derfor kan ha særlig evne 

til å sanse, oppsøke, filtrere og oppta nanopartikler. 

Som vi har sett er bakteriehemmende effekter kjent 

fra nanopartikler av både sølv, TiO2 og C60-fulleren. 

Forsøk med å blande metalliske nanopartikler 

(kobolt) i foret til meitemark har vist at eliminasjon 

via ekskrementer var begrenset, og partiklene ble 

gjenfunnet i flere ulike organer og celletyper.51 

Effekter på planter er foreløpig lite studert, men de 

mange cellebiologiske og fysiologiske forskjeller 

mellom planter og dyr innebærer at virkningene vil 

være forskjellige og må studeres separat. 

2.2.4 Kilder for eksponering av mennesker 

Mennesker kan eksponeres via luft, fordøyelse eller 

gjennom huden. Yrkesmessig eksponering krever et 

særlig fokus. Ellers i befolkningen kan 

eksponeringen variere som følge av atferd, bruk av 

e. 

I vann er nanopartiklers mobilitet i stor grad styrt

deres suspensjonsevne, men dette kan igjen 

påvirkes av deres evne til å klumpe seg sammen.

eksempel på dette er C60-fulleren som i part

form har svært lav suspensjonsevne (<10-9 mg/

kontakt med vann bygger den kolloider med samle

diameter fra 5 til 500 nm. Slike kolloider kan 

suspendere i konsentrasjoner opp til 100 mg/l, al

gir dette 1011 

ganger høyere suspensjon.49 Da

sen av aggregater og andre forhold som avgjø

n øke 

aniske 

når partikle

oppmerks

d kan være annerledes. kosmetikk er et eksempel på dett

2.2.3 Effekter på organismer og næringskjed

Opptak og akkumulering av nanopartikler hos 

virveldyr vil følge mange av de mekanismene som 

dette kan gi skade vil likevel variere sterkt ut fra 

blant annet atferd og fysiologi. Blant pattedyr vet vi

at ulike arter har ulik evne til å eliminere partikler

fra luftveiene ved hjelp av flimmerhår- og slim-

transport, og ellers ulik evne til å eliminere 

fremmedstoffer tatt opp i organismen. Langlive

arter vil være mer sårbare for fremmedstoffer som 

er tungt nedbrytbare og lett akkumuleres, dette 

gjelder også for arter som befinner seg på høyere 

nivåer i næringskjed

Som beskrevet ovenfor kan fisk være særlig sårbar 

for metallforurensninger fordi det forstyrrer 

ionebalansen. Blant virvelløse organismer kan arter 

som tar opp næring ved filtrering være særlig 

utsatt.4 Organismer i frie vannmasser vil bli særlig

ekspo
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Arbeidsmiljø  

Yrkesmessig eksponering kan forekomme i labor-

atorier, under fremstilling av nanomaterialer, ved 

tilvirkning av ferdige produkter, og ved anvende

av produkter og kjemikalier med nanomaterialer. 

Dernest kan det skje ved rengjøring, reparasjon, 

destruksjon eller gjenvinning av slike produkter o

materialer. Nanopartikler i spraybehandling anses å 

gi særlig eksponering.

lse 

g 

Oppmerksomhet om nanomaterialer i arbeids-

ve, 

av 

r 

m 

karbonnanorør har derimot vist at dette har liten 

ffektiv 

yr, 

 å 

rialer 

r 

ant 

 

 

ette 

 

 

gang innebære 

eksponering også for befolkningen. Erfaring med 

ruker 

rlig 

 

 

9

v 

rer. SCCPs 

 mekan-

reforsøk har 

påvist hudopptak for fullerener og kvanteprikker 

52  

miljøet retter seg særlig mot eksponering via luft. 

Materialenes og prosessenes tendens til å stø

hvilke størrelsesfraksjoner dette støvet danner, og 

hvor stabilt dette er, er sentralt. En rapport utgitt 

Nordisk Ministerråd i 2007 forteller at nanopartikle

av TiO2 (rutil TiO2, diameter ~19 nm) dannet ca. 300 

ganger mer støv enn ordinært TiO2 til bruk so

fargestoff (anatas TiO2, diameter ~170 nm), og 

dermed tilsvarende høyere eksponering. En 

hovedfraksjon av støvet fra førstnevnte var 

aggregater i størrelse 100-220 nm.53 Forsøk med 

tendens til å støve ved normal håndtering.54 

For å håndtere nanomaterialer ved produksjon, 

bruk og destruksjon er det viktig å skaffe e

beskyttelse. USAs institutt for arbeidsmiljøstudier 

påpeker at det sentrale er personlig verneutst

effektive rensesystemer og god kontroll med 

prosessene, slik at man unngår uhell og dessuten 

kan spore eventuelle problemer.55 Det er i dag 

vanskelig å påvise, og måle mengden av, nano-

partikler i lufta, dermed er det også vanskelig

måle effekten av verneutstyr. 

Bruk på kroppen eller i innemiljø 

Allmennheten kan eksponeres ved bruk av 

produkter som inneholder nanomaterialer. 

Nanopartikler i solkrem og hudpleie kan gi 

eksponering via hud, mens anvendelser i 

forbindelse med mat og tannpleie kan medføre 

eksponering via fordøyelse. Selv om nanomate

etter hvert anvendes i flere slike produkter vil 

mengdene variere, jamfør tabell 2. 

Produkter som anvendes i folks nære omgivelse

kan også gi opphav til eksponering. Særlig relev

er avgasser og søl fra forbrukerkjemikalier som 

sprayprodukter og impregneringsmidler, og 

dessuten produkter som gir særskilt slitasje, som

klær. Spesielt her i de nordiske land bruker 

befolkningen mye tid innendørs, og erfaring med 

kjente miljøgifter viser at forekomst i husstøv og

inneluft utgjør en viktig eksponeringskilde. D

kan særlig gjelde små barn som oppholder seg mye

på og nær gulvet.  

Eksponering via ytre miljø 

Spredning av nanomaterialer til luft, vann, jord og

organismer kan i neste om

kjente miljøgifter viser særlige problemer dersom 

stoffer oppkonsentreres i organismer som vi b

i ernæring. Påvirkning av nanomaterialer fra ytre 

miljø må foreløpig ventes å være beskjeden, sæ

sammenliknet med eksisterende utfordringer innen

svevestøv, tungmetaller og organiske miljøgifter. 

2.3 Mulige helseeffekter 

I hvilken grad kroppen vil bli utsatt for nanopartik-

ler avhenger av opptak, spredning i kroppen, meta-

bolisme og eliminasjon. Eventuell skade bestemmes

av hvilke virkninger nanopartiklene kan forårsake 

på kroppens organer og funksjoner. EUs vitenskaps-

komité SCCP påpeker stor variasjon i både ekspo-

nering og følsomhet innen befolkningen.  Eksempel 

på følsomme grupper er barn, gamle og personer 

med kroniske sykdommer og svekkelser i hud, lun-

ger, hjertekar- og immunsystem. Risikovurdering a

nanomaterialer krever oppmerksomhet om dette. 

2.3.1 Spredning til og i kroppen 

Partiklers spredning til og i kroppen er avhengig av 

deres evne til å passere fysiologiske barrie

vurdering påpeker stor usikkerhet om ulike

 herunder absorpsjon og transport ovismer, er mem-

braner i tarm og lunger, opptak og akkumulasjon i 

organer og transport fra mor til foster. 

Ved bruk i hudpleie er det avgjørende om 

nanopartikler kan passere huden. Dy
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(CdSe)9, mens tester av nanoskalært TiO2 på frisk 

er 

 

an gi opptak via 

henholdsvis mage/tarm og øyehule.  

r 

ellom 

langt 

 i 

t

minste nanopartiklene, mindre enn 10 nm, avsettes 

g i 

ter-

at 

e.956 

 

olig den viktigste kanalen for 

dette. Blod–hjerne-barrieren hindrer vanligvis at 

erføres til hjernen, men 

ed å 

i celler er fagosytose (”celle-spising”), som medfører 

slet og lite 

hud ikke indikerte passasje.16 Markedsføring hevd

opptak av ”nanosomer” til levering av ulike 

virkestoffer i huden, men slike forbindelser er 

uansett lett nedbrytbare. Spørsmål om hudopptak

er fortsatt i stor grad ukjent og må undersøkes 

nærmere, også med tanke på skadet hud. I relasjon 

til kosmetikk er det også nødvendig å vurdere om 

tannpleie og øyesminke k

For anvendelser som ikke brukes i direkte kontakt 

med mat eller hud regnes innånding som den 

viktigste eksponeringsveien, og det meste av 

forskningen på opptak av nanopartikler til kroppen 

er viet dette. Ved innånding kan nanopartikler 

deponeres på ulike steder i luftveiene. Individuelle 

forskjeller i luftveienes geometri og hvordan vi 

puster spiller inn, men fremfor alt er egenskape

ved partiklene avgjørende.9 Nanopartikler m

10 og 100 nanometer deponeres i hovedsak 

nede i lungene, se figur 6. Her kan de passere over

blodet og spres til andre deler av kroppen, men i 

hvor stort omfang dette skjer er mye diskuter . De at

hovedsakelig i øvre deler av luftveiene.9 Avsetnin

nesa reiser spørsmål om partiklene kan tas opp i 

luktnerven der det er kort avstand til hjernen. Det 

finnes få studier som berører opptak av nanoma

ialer fra mage-tarm-kanalen, men det er vist 

enkelte partikler tas opp effektivt, trolig avhengig 

av overflateegenskaper og partikkelstørrels

Forsøk med inhalering eller injeksjon av 

nanopartikler i dyr har vist at partikler kan spres til

sekundærorganer som lever, milt, beinmarg og 

hjerne.4 Blodet er tr

fremmedstoffer i blodet ov

det finnes indikasjoner på at nanopartikler kan 

passere barrieren57, eller at de omgår den v

vandre via luktnerven fra nesen.58, 59 Spredning til 

kjønnsorganer og fra mor til foster er foreløpig lite 

undersøkt, men studier har vist at partikler kan 

passere til testiklene.60 En oversikt over mulige 

spredningsveier er gitt i figur 7. 

Den vanligste veien for opptak av fremmedlegemer 

 fremmedlegemet blir innkap

tilgjengelig. Funn av nanopartikler av gull og TiO2 i 

røde blodlegemer viser imidlertid at nanopartikler 

Figur 6: Nanopartikler avsettes i ulike deler
partikkelstørrelse. Partikler mellom 10 og 1
lungene. (Tilpasset fra International Commission on Radiological Protection 1994. ) 

 av luftveiene, dette varierer med 
00 nm avsettes i alveolene, dypt inne i 

56
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også kan trenge inn på andre måter som kan gjøre 

dem mer tilgjengelige.61 Slik evne til å passere 

membraner er avhengig av partikkelstørrelsen og 

overflateegenskaper. Partikler mindre enn 5 nm 

passerer membraner mest effektivt. 

2.3.2 Mulige virkninger i kroppen 

En hovedteori om nanopartiklers helseeffekter er at 

de kan forårsake oksidativt stress. Dette kan skade 

både cellemembraner, proteiner og DNA. Eventuell 

skade på DNA kan dernest være årsak til 

mutasjoner. Aktuelle scenarier for ulike organer og 

systemer er nevnt i det følgende. 

Celleskader og oksidativt stress 

Karbonnanorør er gjenfunnet i mitokondrier62, 

mens karbonnanorør og nanogull er gjenfunnet i 

cellekjernen9. Det er derfor grunn til å følge med på 

om de kan påvirke cellestrukturer og -prosesser, 

heriblant skade membraner og metabolisme. Som 

beskrevet i kapittel 2.1.3 utløser partikler av blant 

annet sølv, titandioksid og fullerener dannelse av 

reaktive oksygen

har sammenhen

 

Luftveiene 

Innånding er en opplagt kanal for opptak av frem-

medstoffer, men nettopp derfor er luftveiene 

utstyrt med en rekke forsvarsmekanismer. Utover 

at stoffer kan sperres ute kan de bli transportert ut 

gjennom flimmerhårs- og slimtransport (”clear-

ance”), gjerne etter å ha blitt ”spist” av ulike mot-

standsceller, såkalte makrofager. Hvor effektive 

disse mekanismene er, kommer blant annet an på 

partiklenes størrelse. Forsøk med å tilføre nano-

partikler nede i lungene tyder generelt på at slike 

partikler i mindre grad aktiverer respons fra 

makrofager enn større strukturer.9 

Karbonnanorør og andre typer nanotråder kan gi 

særegne effekter på grunn av fiberformen. Forsk-

ning antyder at mens makrofagene er i stand til å 

eliminere kortere lengdefraksjoner, vil lengre 

fraksjoner akkumuleres.26 Nyere forsøk har vist at 

elses-

s foreslått at 

forbindelser (ROS), noe som trolig 

g med overflateegenskaper. Dette 

lange MWCNT kan utløse samme type betenn

reaksjoner som asbest.36,63 Det er eller

kan forårsake betennelsesreaksjoner, cytotoksisitet

(celleskade) og apoptose (kontrollert celledød). 

Figur 7: Det finnes indikasjoner på at nanopart
er beskyttet. Figuren viser sammenhenger omkrin
organer. Heltrukne piler viser bekreftede spredn
spredningsveier. (Tilpasset fra Oberdörster G 

ikler k
g opptak og spredning i kroppen og mellom 

ings
mfl, En

an nå frem til deler av kroppen som ellers 

veier, stiplede piler viser foreslåtte 
viron. Health Perspect 2005.31) 

 

Luftve
kier alveoler

ier 
nese bron

Blod 

Lymfe 

Perifert 
nervesystem

Hjerne 

Vann, klær, 
kosmetikk Luft Mat, vann Medisiner 

Beinmarg Kjønnsorgan
livmor 

, Nyrer Milt Hjerte 

Urin Brystmelk Ekskre-
menter 

Svette 

Mage/tarmHud 

Eksponerings-
kilde 

Kanal for 
opptak 

Spredning  
til organer 

Deponering Inhalering Næringsopptak Injeksjon 

Ekskresjon 

Clearance 

Nervetråder



 

 
34

N
an

om
aterialer, risiko og regu

lerin
g 

opphopning av partikler/rør og arrvev kan skade 

gassutvekslingen mellom lunger og blod, og 

dermed belaste sirkulasjonssystemet. 

Immunsystemet 

Deler av forklaringen på skader i luftveier og andre 

organer er trolig at immuncellene blir overbelastet. 

Eventuell overbelastning av kroppens forsvars-

systemer kan i neste omgang forårsake ulike 

lidelser enten direkte, eller indirekte ved å svekke 

motstandskraften mot blant annet infeksjoner.  

I et forsøk med mus ga inhalasjon av MWCNT ikke 

betennelse i lungene, men en generell reduksjon i 

systemisk immunrespons64, noe som kan ha be-

tydning for forsvaret mot mikroorganismer. Forsøk 

har påvist spredning av nanopartikler til beinmarg1, 

dette kan muligens ha betydning for dannelse av 

immunceller og blod. Det er ellers kjent at små 

partikler kan r

immuno

allergi. O

response

ponser. Dessuten kan nanopartikler ha en rolle som 

 

evel 

Nanopartikler kan passere til blodomløpet fra luft-

-kanalen og 

n av 

opphoping av 

nanopartikler og arrvev i luftveiene i neste omgang 

et.4 Utover dette 

fra blod til mannlige kjønnsorganer, og dernest at 

de kan passere cellemembraner, gir grunn til å følge 

med på om de kan påvirke kjønnsceller eller andre 

deler av reproduksjonssystemet.  

Nanopartikler av TiO2 har nylig blitt klassifisert som 

et mulig kreftfremkallende stoff.67 En slik effekt kan 

i tilfelle både skyldes at stoffet forstyrrer DNA 

direkte, eller det kan være en indirekte effekt gjen-

nom dannelse av reaktive oksygenforbindelser eller 

overbelastning av makrofager.9 Positivt ladete 

karbonnanorør er funnet å påvirke kondensering av 

DNA. Det er også grunn til å undersøke om anven-

delse av nanomaterialer kan ha betydning for 

hormonsystemene. 

Nevrologiske effekter 

Selv for kjente kjemikalier vet vi foreløpig lite om 

effekter på nervesystemet. Kunnskap om nano-

er kan vandre 

uligens over til 

het. Forsøk viser en 

mulig sammenheng mellom nanopartikler og økt 

t 

hjernetoksin kalt amyloid.68 Denne effekten er 

t i cellekultur med fire ulike nano-

in-

eagere med proteiner og forsterke 

logiske responser, noe som kan resultere i 

gså nanorør kan forsterke immunologiske 

r65, og muligens forverre allergiske res-

materialers effekter er enda mer mangelfull, men 

indikasjoner på at enkelte nanopartikl

langs luktnerven fra nesen og m

hjernen vekker oppmerksom

bærere av allergener. Om nanopartikler i forventede

eksponeringer forstyrrer immunsystemet er lik

lite klarlagt.  

Hjertekarlidelser 

veiene, muligvis også fra mage-tarm

gjennom huden. Det er imidlertid meget usikkert i 

hvor stor grad dette skjer. Nanopartikler er funnet i 

hjertet, og dessuten i lever og milt. Det er foreslått 

at nanopartikler kan påvirke koaguleringe

blodet og dermed forårsake avleiringer i blod-

årene.66 Dessuten er det mulig at 

også belaster sirkulasjonssystem

finnes det lite kunnskap om effekter av nano-

partikler på hjertekarsystemet. 

Skader på arvemateriale, reproduksjon eller 

hormonsystem 

Vi vet lite om hvorvidt nanopartikler kan være 

kreftfremkallende eller reproduksjonsskadelige. 

Ovennevnte funn av at nanopartikler kan passere 

dannelse av proteinfibriller, et stoff som finnes i 

neuronene og som kan forårsake fremvekst av e

demonstrer

partikler; CNT, kvanteprikker, partikler av cerium-

dioksid og polymerpartikler. Dannelse av prote

fibriller og amyloid har blitt satt i sammenheng 

med blant annet Alzheimer og Creutzfeldt-Jacobs 

sykdom. 

2.4 Hvilken tilstand har materialene i 
praksis?  

Undersøkelser av nanopartiklers effekter for miljø 

og helse må fokusere på de former de vil ha i 

praksis. En rekke faktorer kan virke inn på stoffers 

tilstand, i første rekke hvordan partiklene tilvirkes 

og hvordan de integreres i produkter. Dernest vil 

partikler som frigjøres ved ulike stadier i livsløpet 

påvirkes av omgivelsene. En utfordring er at vi ofte 

vet lite om livsløpet, for eksempel hvilken slitasje 

produkter blir utsatt for, og hvilken behandling de 

får som avfall. Videre vet vi lite om effekter av 

slitasje: Vil partikler unnslippe på egen hånd eller 



 

 
35

N
an

om
aterialer, risiko og regu

lerin
g 

bundet i større fragmenter? Dernest, om skjebnen

til frigitte nanopartikler: Vil de bestå som par

danne større aggregater, eller brytes ne

 

tikler, 

d i mindre 

bestanddeler? Slike endringer kan påvirke sentrale 

 mobilitet og reaktivitet. 

r, 

prosesser. Disse vil i varierende grad medføre at 

m 

eller andre væsker. Dette kan endre 

nanopartiklenes egenskaper, alternativt kan slike 

 nanopartikler og surfaktanter gi 

v for 

n-

and-

e 

ål er hvordan frigjorte nanopartikler 

 

porer ned mot 1-2 

nm9, og for aggregater med slike porer er dermed 

r 

kan 

 hvordan nanopartikler virker 

inn på eller samvirker med andre stoffer og proses-

r kan være antagonistiske, 

de 

r 

ved 

 

 

 

n bryte ned belegg eller funksjonelle 

grupper og dermed endre partiklers egenskaper.41 

 og 

d 

karaktertrekk som

2.4.1 Effekter av tilvirkning og bruk 

Et gitt nanomateriale kan tilvirkes på flere måte

og sluttproduktet kan variere tilsvarende. For 

eksempel kan enkeltveggede karbonnanorør 

(SWCNT) produseres gjennom minst fire ulike 

nanorørene integrerer ulike grunnstoffer utover 

karbon69, og dette kan påvirke egenskapene. 

Tilvirkningen kan også resultere i biprodukter so

også krever ansvarlig håndtering. 

Tilføring av et belegg, eller ulike former for 

funksjonalisering, kan påvirke egenskaper som 

reaktivitet og mobilitet. Tilsvarende gjelder for 

videre steg i verdikjeden – vi har allerede sett at 

plasseringen av nanopartikler i henholdsvis væske 

eller kompositt har betydning. Væskebaserte 

produkter som kosmetikk og impregnering kan 

kreve dispergenter og surfaktanter for å redusere 

overflatespenningen mot, og dermed øke løselig-

heten i, vann 

kombinasjoner av

nye samvirkninger – eller surfaktanten kan selv ha 

egenskaper som er problematiske. 

Under bruk kan det være ulike fragmenter som 

løsrives ved mekanisk slitasje sammenliknet med 

kjemisk slitasje eller lyspåvirkning. Ved destruk

vil prosessene være annerledes dersom rester a

eksempel kosmetikk skylles ned i avløpet samme

liknet med om de sendes med søpla og brennes i et 

forbrenningsanlegg. Ofte vet vi lite om hvilken 

slitasje produkter blir utsatt for, og hvilken beh

ling de får som avfall. 

sjon V

2.4.2 Oppførsel og samvirkning i omgivelsen

Et neste spørsm

vil oppføre seg. Om partiklene danner større 

aggregater kan det redusere evnen til å trenge 

gjennom barrierer, eventuelt kan det øke respons 

fra makrofager. I utgangspunktet vil det også 

redusere overflatearealet som er tilgjengelig for 

biologisk aktivitet. Imidlertid kan biologiske væsker

i blant annet lungene trenge inn i 

ikke bare ytre overflate tilgjengelig, men også indre. 

Alternativt kan nanopartikler brytes ned i mindre 

bestanddeler. Som vi har sett kan scenariene fo

dette variere, jamfør kapsler av lipider som løses 

opp i molekylære komponenter. Lange karbon-

nanorør kan brekke opp i fragmenter, noe som 

øke mobilitet, men kanskje også øker eliminasjon 

via makrofager. 

Særlig uoversiktlig er

ser. Slike samvirkninge

additive eller synergistiske. Antagonistiske virk-

ninger innebærer at nanopartikler motvirker ska

ved andre stoffer, som når nanopartikler katalysere

nedbrytning av forurensninger i jord. Additive eller 

synergistiske virkninger kan blant annet oppstå 

at nanopartikler svekker motstandskraften mot 

andre skadelige stoffer. Det er kjent at nanopar-

tiklers store overflate innebærer at de kan danne

komplekser med andre stoffer, heriblant toksiske, 

og øke, eller redusere, deres mobilitet og biotil-

gjengelighet.41  

I tillegg til rent fysisk-kjemiske effekter er det også

grunn til oppmerksomhet om samvirkninger med

lys og med biologiske prosesser. Det er kjent at UV-

stråler ka

i vet også at den oksidative effekten av TiO2

ZnO forsterkes under påvirkning av UV-stråler. 

Innen biologiske tema er det blant annet mulig at 

nanopartikler kan svekke motstandskraften mot 

infeksjoner. Biologiske samvirkninger kan imidlerti

være langt mer komplekse en det som gir seg 

uttrykk i skade eller død, for eksempel kan 

fremmedstoffer utløse ”avoidance-behaviour”, 

altså at arter unngår områder med forurensninger.  

Gitt mangfoldet av materialer, anvendelser, livsløp 

og samvirkninger er det per i dag vanskelig å 

konkludere om nanomaterialers risiko. Enkelte 
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materialer kan muligens kategoriseres som lavrisiko

eller høyrisiko, men mange befinner seg i en grå-

sone. Mangelfull kunnskap kan i neste omgang 

svekke muligheten for kontroll. 

 

2.5 Metoder/verktøy for risikovurdering 

 og 

ffe 

kt-

 

te 

-

t 

net 

g og reflekterer over hvor god 

kunnskap dette gir. 

Tidligere i kapitlet beskrev vi ulike måter å forholde

re ser vi at r

n beste

I hvilken

v dose

aser

 anses å

større

ende, 

andid

t, (2) vurdering 

av eksponering og (3) karakterisering av risiko. EUs 

 det 

ier 

enhengene for komplekse. 

Tilnærmingen er snarere å fastsette et beskyttelses-

es. I 

e-

kert 

Fysisk-kjemiske karaktertrekk 

, 

 

te, 

” 

t 

ere 

om 

egge 

er 

For at samfunnet skal håndtere stoffer og 

produkter på en helse- og miljøriktig måte er det 

nødvendig med god informasjon om stoffenes

produktenes egenskaper. Metoder for risiko-

vurdering er under stadig utvikling for å fremska

slik informasjon. På en side finnes formelle forpli

elser i lovverket om at bedrifter skal risikovurdere

 

Prediksjon av risiko 

visse stoffer og produkter etter nærmere angit

regler, les mer om dette i kapittel 3. Samtidigfore

går det kontinuerlig forskning, utprøving og er-

faringsoppbygging som bidrar til økende kunnskap. 

I det følgende beskriver vi tilnærminger til risiko-

vurdering med utgangspunkt i regelverk for kjemi-

kalier. Beskrivelsen er i stor grad gyldig også for 

regelverk innen mat, kosmetikk med mer. Parallel

avgir vi noen betraktninger om metodene er eg

også for nanomaterialer. Mot slutten reiser vi 

enkelte kritiske spørsmål omkring dagens regime 

for risikovurderin

neste omgang må stoffer håndteres slik at dette 

nivået ikke overskrides. Overskridelser kan inn

bære at skader forekommer, men det er ikke sik

at de gjør det. 

 seg til risiko. Om vi utforsker forholdet 

isiko kan forstås på to måter. Om vi anser 

mt type skade forutsetter vi at den hendelsen 

 kategori vi plasserer en hendelse vil da 

-effekt-målinger og andre eksperimenter i 

er seg i stor grad på en slik forståelse av risiko. 

 være uttrykk for hvor sikre vi er på at skaden 

 grad å forstå årsaker til ulike effekter. Å 

derfor bruker man også indikatorer som 

ater til nærmere undersøkelser. 

mellom sannsynlighet og risiko nærme

risiko som den statistiske hyppigheten for e

vi studerer faller inn i en generell kategori. 

bestemme hvordan vi vurderer risiko. Bruk a

laboratorier til å predikere effekter i naturen b

Alternativt kan risiko for en bestemt skade

vil skje. Å analysere dette kan stille krav om i 

etablere metoder for å utforske dette er krev

persistens og bioakkumulering for å peke ut k

2.5.1 Generelt om risikovurdering 

Risikovurdering av kjemikalier omfatter vanligvis 

tre stadier: (1) vurdering av farlighe

Første oppgave i en risikovurdering er å avdekke 

stoffets fysisk-kjemiske egenskaper, med vekt på 

karaktertrekk som kan gi opphav til risiko. Tradis-

jonelt er særlig karaktertrekk som smeltepunkt

kokepunkt, damptrykk, suspensjonsevne (vann-

løselighet) og fettløselighet ansett som viktige.70

Det finnes harmoniserte metoder for å teste det

inkl ”OECD Guidelines for the Testing of Chemicals

og EU-direktiv 67/548/EEG. Slike undersøkelser 

regnes imidlertid ikke som tilstrekkelige for å forstå 

den reaktivitet og mobilitet som fremtrer blan

nanopartikler. Det er også nødvendig å vurd

morfologi og elektromagnetiske karaktertrekk, s

drøftet tidligere i dette kapittelet.69 

kjemikalieforordning REACH (se kapittel 3) deler

første stadiet inn i fire deloppgaver: vurdering av 

fysisk-kjemiske karaktertrekk, vurdering av helse-

skade, vurdering av miljøskade, og vurdering av 

persistens, bioakkumulering og toksisitet (PBT). 

Tradisjonelt har ikke risikovurdering av kjemikal

prøvd å beskrive faktiske effekter av en gitt bruk – 

til det er de ulike samm

nivå (”no-effect level”) der effekter ikke forvent

Vurdering av eksponering  

Målet med eksponeringsvurderinger er å kartl

dosen som kan ende opp i ulike miljøer, organism
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og organer. Dette innebærer i første omgang å vur-

dere frigivelse fra primærkilder, deretter hvordan 

dette tas opp og spres i miljøet og i organismene

slutt må ulike kilder sammenfatt

. Til 

es til en vurdering 

av hvilken dose som kan forekomme ved ulike 

n-

m 

teres i praksis – særlig hos vanlige forbrukere. For å 

gjøre eksponeringsvurderinger overkommelige 

bruk

anve

om å

påfø

er im

solkr

hvor mye blir igjen i flaska som havner i søpla? For å 

kartl

obse

byluf

For å kartlegge eksponering for mennesker må man 

nom hud, luft-

t 

 

-

tikler.  Uttalelsen påpeker flere mer generelle 

r 

respons-målinger fra dyreforsøk (in vivo-test-

 

 

v 

t 

l 

 og det er vanskelig å ekstra-

polere til samlede effekter. 

er som kan 

an-

or 

tår. Det er 

llebio-

-

rierer til potensial for oksidativ celle- eller DNA-

ganer, 

iminasjon 

stemer og model-

leringsverktøy som kan forutsi effekter av ulike 

 avdekke fysisk-

 

nte organiske 

miljøgifter.

”endepunkter”. Parallelt med dette er det nødve

dig å vurdere hvordan påvirkninger gjenno

livsløpet innvirker på stoffenes egenskaper. 

EUs vitenskapskomité SCENIHR påpeker at fri-

givelse må vurderes separat for arbeidsmiljø, 

forbrukereksponering og ytre miljø, ved ulike 

stadier i livsløpet.70 Det ville vært svært krevende å 

observere hvordan materialer og produkter hånd-

Vurdering av farlighet 

En vurdering av farlighet må først identifisere de 

punktene i kroppen og miljøet hvor nanopartikle

kan ende opp og gi effekter. Deretter brukes dose-

es snarere modeller tilpasset hver enkelt 

ndelse. For kosmetikk er det blant annet krav 

 beskrive forventet frekvens og dose for 

ring av produktet. Å vurdere utslipp til miljøet 

idlertid fortsatt komplisert. Hvor mye av 

emen vaskes av i dusjen og havner i avløpet, og 

En sentral ambisjon i dag er å utvikle test

vurdere hvordan stoffer faktisk virker i org

ismene, og ikke bare foreta observasjoner av hv

store doser som skal til for at skade opps

nødvendig å vurdere flere fysiologiske og ce

logiske mekanismer, fra evnen til å passere bar

egge dette er vi avhengige av målinger og 

rvasjoner, blant annet av fabrikkrøyk, avløp, 

t og drikkevann.  

skade. For å vurdere spredning til sekundæror

spredning mor-barn, akkumulasjon, og el

(”clearance”) er det ofte påkrevd med dyreforsøk. 

Forskningen utvikler også datasy

i neste omgang vurdere opptak gjen

veier og mage-tarm-kanalen, og deretter transpor

til og akkumulasjon i sekundærorganer. For 

kosmetikk er det sentralt å vurdere opptak gjennom

huden. I sin uttalelse om ”Safety of nanomaterials 

in cosmetic products” påpeker EUs vitenskaps-

komité SCCP at kun et fåtall in vitro-metoder er 

anerkjent for å vurdere hudopptak, og det er fore

løpig ikke avklart om disse er egnet for nanopar-
9

svakheter ved dagens testkrav, blant annet at 

testing av hudopptak vanligvis tar utgangspunkt i 

frisk og uskadet hud og at scenariene kan være 

annerledes ved solbrent hud eller eksem.  

metoder) eller cellekulturer (in vitro-testmetoder)

til å undersøke hvilken virkning som kan oppstå ved

aktuelle doser. En utfordring er å fastslå hvilken 

tilstand materialene vil ha i de ulike ”ende-

punktene”. Dernest er det en svakhet at dose-

respons-målinger sjelden fanger opp effekter a

lengre tids eksponering. Videre kan hver enkelt tes

kun belyse en bestemt mekanisme, for eksempe

fremvekst av arrvev,

stoffer. Slike verktøy forsøker å

kjemiske karaktertrekk som er satt i sammenheng

med skade ved andre stoffer. 

Vurdering av persistens og bioakkumulering 

REACH krever at stoffer vurderes for deres per-

sistens, bioakkumulering og toksisitet. Å vurdere 

toksisitet innebærer i stor grad de vurderinger som 

er beskrevet ovenfor. Vurderinger av persistens og 

bioakkumulering er nyere tilskudd til kjemikalie-

forvaltningen. Det finnes mange stoffer som er 

persistente uten å skade. Derimot har kombina-

sjonen av liten nedbrytning og akkumulering i 

fettvev eller annet biologisk materiale vist seg å 

være en fellesnevner for en rekke kje
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Sammenhengen dose-respons 

Implisitt i etableringen av beskyttelsesnivåer (”n

mellom dose og respons. For enkelte virkningsm

etablere noe ”no-effect-level”. Dette gjelder t

og innebærer at samfunnet må ta høyde for a

karsinogener er det derfor etablert en 

praksis om å fastslå en norm for hvor 

o-

ek

ypisk

t selv

l 

 

for 

g 

es 

tlig 

forskning og forvaltning. Det finnes også frivillige 

initiativer, dette er beskrevet i kapittel 3. 

gig 

e 

l er imidlertid ingen 

s-

an 

i risikovurdering krever ulike verktøy, 

fra modellberegninger, via eksperimenter, til 

observasjoner av virkeligheten. Et eksempel på 

sistnevnte er å observere forekomst av en bestemt 

effect-level”) er at det er en sammenheng 

anismer har imidlertid ikke forskningen klart å 

 for karsinogener (kreftfremkallende stoffer), 

 minimale doser vil medføre en viss skade. For 

mange krefttilfeller samfunnet kan 

godta, og så beregne hvor store doser 

som kan aksepteres. I praksis er denne 

smertegrensen gjerne satt til ett 

krefttilfelle per 100.000 innbyggere.  

En skjematisk fremstilling av mulige 

dose-respons-sammenhenger er gitt i 

figuren. Som vist i dette kapitlet kan 

realitetene i naturen på langt nær 

beskrives så presist som denne 

figuren indikerer. Vurderinger av både 

dose/eksponering og effekter må snarere 

baseres på sannsynlighetsberegninger, 

prediksjoner og mangelfull kunnskap.  

 

Anerkjennelsen av at persistens og bio-

akkumulering er gode indikatorer for risiko, og at 

disse kan supplere mer kvantitative tester av 

toksisitet, kan anses som en tilnærming til føre-var-

prinsippet. Det er likevel krevende å påvise 

persistens eller bioakkumulering med tilstrekkelig 

sikkerhet til at det legitimerer restriksjoner. 

2.5.2 Opprustning av metodene 

Foregående avsnitt har introdusert enkelte innspil

til hvordan dagens regime for risikovurdering kan

opprustes i møtet med nanomaterialer. Neden

presenterer vi enkelte mer generelle utfordringer o

mulige løsninger på disse. Enkelte av innspillene 

dreier seg om hvilke forpliktelser som bør tillegg

industrien, andre om innretningen av offen

Beskrivelse av dose 

For å beregne og sammenlikne risiko er vi avhen

av et mål for mengde/dose. Tradisjonelt måles dos

i form av vekt eller vektprosent (vekt som andel av 

produktets totalvekt). Vektmå

god beskrivelse for dose av stabile nanopartikler, 

trolig er måleenheter for størrelse, partikkelantall 

eller overflateareal bedre egnet.9 Dose er i utgang

punktet et fysisk-kjemisk karaktertrekk, men feil 

praksis på dette punktet vil i neste omgang for-

plante seg i mangelfull forståelse omkring 

eksponering og farlighet. Dette kan derfor tjene 

som eksempel på at tradisjonelle tilnærminger k

være kilde til usikkerhet ved alle stadier i risiko-

vurdering.71 

Testmetoder og verktøy 

Oppgavene 

Figur 8: Kurve A, B og C er eksempler på mulige sammen-
ger mellom dose og respons. Kurve D illustrerer en 
effect level”. Kurve A (lineær) kan illustrere 
inogener, her oppstår en skadelig effekt umiddelbart. 
e B illustrerer stoffer som er gunstige ved lavere 

 for eksempel spormetaller. 

h
”
k

en
no-
ars

Kurv
doser, som
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skade/lidelse i en populasjon, såkalt epidemio-

logiske studier. Disse verktøyene brukes i et 

sams

eksp

En to

2006

vendige verktøy for å vurdere og overvåke helse- og 

miljø rne opp-

fordr

 in

e  og 

vann 

 m -

m

 m  av 

n

 sy k-

te

 fo

fo

Rapporter fra EUs vitenskapskomiteer påpeker at 

for å kunne behandle og sammenlikne informasjon 

t metodene 

e er 

 

or å 

Spesifikasjoner omkring risikovurdering av kjemi-

kalier er gitt i såkalte ”Technical guidance docu-

R har 

et 

r at 

re 

nanopartikler”. Rapporten tar imidlertid forbehold 

om hvorvidt de enkelte testmetodene er egnet til å 

belyse slike egenskaper. Rapporten kan leses som at 

nanopartikler reiser de samme spørsmålene som 

før, men det er uklart om dagens metoder gir gode 

nok svar.  

Er det mulig å redusere usikkerhet? 

Sammenliknet med SCENIHRs rapporter synes det 

som om SCCP går lenger i å si at vi i dag mangler 

kunnskap om mekanismer bak risiko, og at dette 

begrenser vår evne til risikovurdering og fast-

settelse av beskyttelsesnivåer. Det er håp om at økt 

 

Det kan særlig være usikkerhet omkring livsløp, 

mvirkninger og langtidseffekter, 

Usikkerhet kan anta ulike nivåer. Den enkleste form

pel kan vi ha en god m

egn

enge

ud. B

e v

et”, d

tenh anse. 

r i da annet ved etablering 

ing kan først 

usikkerhet, og kan vanskelig ta høyde for de mer om

usikkerhet i modell og uvitenhet. 

 

pill der teorier og modeller testes gjennom 

erimenter og observasjoner av virkeligheten.  

neangivende artikkel i Nature fra november 

 påpeker at vi i dag mangler mange nød-

effekter av nanomaterialer.72 Forfatte

er til økt innsats for å utvikle: 

strumenter for å måle mengde av og 

ksponering for nanomaterialer via luft

ments” (TGD). Vitenskapskomiteen SCENIH

vurdert om TGD for å vurdere helserisiko er egn

for nanomaterialer.70 Deres rapport konkludere

”eksisterende TGD kan sannsynligvis identifise

skadelige egenskaper knyttet til anvendelse av 

etoder for å vurdere farlighet av nano

aterialer 

odeller for å forutsi potensiell virkning

anomaterialer på miljø og helse 

stemer for å vurdere helse- og miljøeffe

r over nanomaterialenes totale livsløp 

rskningsprogrammer for risikorettet 

rskning 

fra tester og analyser er det nødvendig a

er standardisert. SCCP fastslår at standardmeto-

dene for å risikovurdere stoffer i kosmetikk ikk

anerkjent for nanopartikler. Bruk av disse metodene

gir derfor ikke i seg selv godt nok grunnlag f

fastslå risiko, dette må vurderes fra sak til sak.  

Nivåer av usikkerhet  

forskningsinnsats kan fremskaffe svar på spørs-

målene som er stilt, og utvikle verktøy til å oppfylle 

kravene i REACH. Økt forskning har imidlertid 

begrenset verdi dersom vi ikke vet hva vi bør

undersøke (jamfør teksten ”Nivåer av usikkerhet”). 

skjebne i miljøet, sa

og verken SCCPs eller SCENIHRs vurderinger tar 

stilling til om vi er i stand til å vurdere miljørisiko.  

 

en er manglende presisjon, omtalt som 

odell for virkningen av et stoff, men feil 

e effekten nøyaktig. Mer utfordrende er det 

r (usikkerhet i modell), for eksempel at 

egge problemer kan besvares gjennom 

et”. Men for et nytt tema som nanomaterialer 

ermed heller ikke hva som er relevant å 

et eller ignor

usikkerhet i data. For eksem

måleenhet for dose kan innebære at vi ikke ber

dersom modellen utelukker viktige sammenh

hudopptak kan være annerledes ved skadet h

nærmere undersøkelser, gitt at ”vi vet hva vi ikk

kan det også være at ”vi ikke vet hva vi ikke v

undersøke. Dette problemet betegnes som uvi

Et utbredt verktøy for å håndtere usikkerhet e

av ”no-effect-levels”.9 En slik tilnærm

g å øke marginene blant 

og fremst møte den enkleste formen for 

fattende utfordringene som knytter seg til 
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Forskning er imidlertid ikke det eneste verktøye

å redusere usikkerhet. Vi kan også ta grep inn

forvaltning. Et eksempel på dette er ordninger for

kildesortering som kan bidra til å eliminere en kilde

t for 

en 

 

 

til utslipp i miljøet, og dermed også en kilde til 

r 

 

 rolle ved at 

produkters egenskaper blir mer homogene. 

vsnitt reiser spørsmål om hvor autori-

 kan gi, 

rch i 2007 

iko 

 å ”bedømme” 

ige 

omkring ulike tema, og gi anbefalinger om hvordan 

er 

to 

k 

 

li 

e viktig som å styrke den vitenskapelige 

innsikten er å trekke inn befolkningens synspunk-

 

ra 

r 

ste 

altning basert på vitenskapelig risikovurdering gir 

er. I de tilfeller hvor forbud og andre strenge 

restriksjoner er innført, har dette ofte kommet etter at skade allerede hadde oppstått. 

ved blant annet PCB (polyklorerte bifenyler) og TBT (tributyltinn, brukt i 

olle 

, TBT og 

n 

ng 

dige ressurser. Noen 

mener lærdommen og ressursene allerede har seget inn i form av strengere regimer for 

usikkerhet i risikovurderinger. Et annet eksempel e

faremerking av stoffer og produkter som vi kan

anta stimulerer til mer ansvarlig håndtering ute 

blant forbrukerne. Dernest kan frivillige standarder 

for utforming av produkter spille en

Beregning eller bedømming av risiko 

Foregående a

tative svar dagens regime for risikovurdering

og hvor godt grunnlag dette gir for forvaltning. En 

artikkel fra Journal of Nanoparticle Resea

påpeker at snarere enn å forsøke å ”beregne” ris

så er det nødvendig med metoder for

risiko.71 Forfatterne foreslår å etablere tverrfagl

vitenskapskomiteer for å avklare kunnskapsnivået 

forvaltningen bør innrettes.  

På linje med SCCPs og SCENIHRs vurderinger 

begrenser også sistnevnte artikkel seg til helse-

risiko. Å vurdere miljørisiko omfatter så mange flere  

 

Lærdom av tidligere erfaringer 

Erfaring etter tre tiår med en kjemikalieforv

grunn til å advare om negative overraskels

sprednings- og virkningsmekanismer at en bereg-

ning av risiko blir desto mer kompleks. Alternativ

til tradisjonell risikovurdering kan derfor være des

mer berettiget, som drøftet i en rapport fra Biofors

og Statens forurensningstilsyn fra 2008.35 En mulig 

metode er å bruke såkalt multikriterieanalyse til å

vurdere materialer ut fra ulike hensyn som kan b

berørt.73 En annen modell forsøker å gradere risiko 

for ulike nanomaterialer ved å bruke tilnærminger 

fra forsikringsbransjen.46 Videre har ”International 

Risk Governance Council” lansert en omfattende 

modell for risikovurdering.74 Organisasjonen på-

peker at lik

ter. Modeller for en bredere bedømming av risiko 

finnes også i ordninger for konsekvensutredning 

som benyttes innen blant annet arealforvaltning.

Det er foreløpig uklart hvordan konklusjoner f

risikobedømming kan brukes, enten de er basert på 

fagfolk eller lekfolk. Å bruke slike metoder til å 

skaffe innspill til forvaltning og til å prioritere 

forskningsinnsats er ukontroversielt, men det e

mer uklart om slike konklusjoner også er robu

nok til å berettige ulike restriksjoner. Dette drøftes 

nærmere i neste kapittel. 

Indikasjoner på risiko 

skipsmaling) ble lenge oversett. Dette betyr slett ikke at risikovurderinger ikke kan spille en r

da vi ikke vet hvilke skader slike vurderinger har spart oss for. 

Det er ulike meninger om hvilken lærdom vi kan trekke av erfaringer med blant annet PCB

asbest. Mange vil mene at risiko er noe vi må lære å leve med, og at kostnaden har vært lite

jamført med nytten. Andre vil hevde at overraskelser kan unngås gjennom å mobilisere flere 

ressurser til forskning og forvaltning slik at vi får bedre kunnskap og kontroll. En slik holdni

reiser spørsmål om samfunnet faktisk er i stand til å mobilisere nødven

risikovurdering. Andre mener utsiktene til gode svar er svake og at det eneste som nytter er å 

bremse utviklingen.
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Kapittel 3 | Politikk for n

Nanomaterialer er like forskjellige som andre stoffer, og

Nanomaterialer vil derfor kreve en differensiert forval

peker på hvordan forvaltningen kan innrettes for å sik

Tidligere kapitler peker på usikkerhet både om 

hvilke effekter de enkelte nanopartikler kan gi, og 

hvorvidt vi eksponeres. Dette kapittelet tar 

a

 d

tnin t 

re b

utgangspunkt i denne usikkerheten og vurderer om 

i stand til å 

r falle utenfor 

Ikke alle utfordringer ved nanomaterialer kan 

møtes med lovgivning og tilsyn knyttet til dette. 

Det k ning og 

ident

sama

å fre

Dett

3.1 

Helse

risiko

lovve

gene

og fo

blant

stor g

Lovgivningen består av lover og forskrifter som 

dekker ulike faser av produkters livsløp, fra 

tilvirkning av råstoff, via industrielle prosesser, til 

nanomaterialer. Når produkter tar form av avfall, vil 

 

) 

 

dette. Forurensning fra transport faller utenfor 

loven (§ 5). Vanlig forurensning og utslipp som ikke 

medfører nevneverdig skade eller ulempe er 

unntatt fra konsesjonsplikten (§ 8), dette gjelder for 

. 

 måte som 

orskrifter gir 

t, vann 

er 

gsforskriftens kapittel 7 som stiller krav 

til lokal luftkvalitet, og setter grenseverdier for 

 til det 

reta 

velferd (§ 

mikalier” (§§ 

er med 

interesse for nanomaterialer. Forskriftene om 

utarbeidelse og distribusjon av helse-, miljø- og 

sikkerhetsdatablad (HMS-datablad) for farlige 

kjemikalier, om klassifisering, merking mv. av 

nomaterialer 

eres anvendelse er svært mangfoldig. 

g ut fra anvendelse og grad av risiko. Dette kapittele

edre kunnskap og kontroll med slike materialer. 

markedsføring, bruk og destruksjon av produkter. 

En illustrasjon av dette er gitt i figur 9. For 

produksjon og bruk av nanomaterialer innen 

industri er særlig forurensningsloven og arbeids-

miljøloven relevante, men også produktkontrol-

loven er av interesse. Sistnevnte vil også, sammen 

med mer spesifikk lovgivning særlig innen helse, 

mat, legemidler og kosmetikk, være den sentrale 

loven ved omsetning og bruk av produkter med 

dagens regler og ansvarsfordeling er 

sikre god nok kunnskap og kontroll. Kapittelet 

diskuterer også enkelte alternative tilnærminger til 

forvaltning. Tidligere arbeid i Teknologirådet har 

reist 4 hovedspørsmål: 

A. Trengs det føre-var-tilnærminger utover 

de som hjemles i dag?  

B. Legger lovverket til rette for differensiert 

regulering ut fra grad av risiko?  

C. Vil enkelte nanomateriale

relevant regulering?  

D. Dekker regelverket alle aktuelle faser i 

produktenes livsløp? 

reves også tiltak i form av veiled

ifikasjon av god praksis. I flere land 

rbeider bedrifter og myndigheter om dette for 

mme en ansvarlig utvikling av nanomaterialer. 

e drøftes mot slutten av kapitlet. 

Dagens regulering 

eksempel spredning av gjødsel i landbruket

Nanomaterialer er dekket på samme

andre utslipp. Forurensningslovens f

også nærmere regler om god kvalitet av luf

og jord. Av særlig relevans for nanomaterialer 

forurensnin

- og miljøforvaltningens oppgave er å sikre at 

 blir identifisert, forstått og kontrollert. Av 

rk med relevans for nanomaterialer finner vi 

relt lovverk om arbeidsmiljø, produktkontroll 

rurensning samt sektorspesifikke lover for 

 annet legemidler og mat. Norges regelverk er i 

rad felles med EU-regelverket. 

innhold av svevestøv og ulike gasser. 

Arbeidsmiljøloven oppstiller generelle krav

fysiske arbeidsmiljøet, med formål om å iva

arbeidstakernes helse, miljø, sikkerhet og 

4-5). Det finnes særlige regler om ”kje

4-6 og 5-4). Loven hjemler en rekke forskrift

forurensningsloven være den sentrale. 

3.1.1 Forurensning ved produksjon 

Forurensningsloven fastslår at utslipp som “kan

være til skade eller ulempe for miljøet” (§§ 6 og 7

er forbudt inntil det gis eksplisitt tillatelse. Utslipp

til luft, vann og jord knyttet til ulike prosesser i 

industri og næringsliv faller til vanlig inn under 
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farlige kjemikalier, og om oppbygging og bruk av 

stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter 

(Stoffkartotekforskriften), skal alle bidra til at 

kunnskap om kjemikalier skaffes til veie og at det 

kalieforskriften, som også inneholder særregler for 

 

m 

g ut 

. .2 Kontroll med produkter og kjemikalier 

t 

gir plikt til 

 

ngsloven er 

kevel egne 

– hvis 

dninger for godkjenning 

ke 

er ved 

et, oppstiller 

generelle krav til risikovurdering og håndtering av 

egger dessuten at 

testresultater om nye kjemiske stoffer skal 

. 

nsfare eller 

brannfare), helsefarlige egenskaper (f.eks. akutt 

 

 

-

r. 

ner. For 

eksempel er det innført forbud mot å produsere, 

 er 

i-

å 

gis god veiledning om bruk av disse. Forskriftene 

om bruk av arbeidsutstyr, og om vern mot ekspo-

nering for kjemikalier på arbeidsplassen (kjemi-

enkeltstoffer eller grupper av stoffer), oppstiller

videre krav til trygg omgang med kjemikalier.  

Det finnes egne forskrifter rettet mot klart 

definerte produkter eller grupper av produkter, so

asbestforskriften. Petroleumssektoren skiller se

som en sektor der det er utarbeidet en rekke sær-

regler i relasjon til forurensning og arbeidsmiljø. 

3 1

Produktkontrolloven har som formål å sikre a

produkter er trygge for helse og miljø. §3 

å vise aktsomhet og treffe tiltak mot helse- og

miljøskade. Til forskjell fra forurensni

produktkontrolloven ingen godkjenningslov, og 

omsetning av produkter krever til vanlig ikke 

tillatelse. For særskilte produkter finnes li

forskrifter som pålegger risikovurdering og 

risiko påvises – innfører or

og faremerking.  

Forskrifter om forhåndsmelding av nye kjemis

stoffer, om vurdering og kontroll av risiko

eksisterende stoffer, og om kontroll av samsvar 

med reglene om produktsikkerhet ved innførsel av 

produkter fra land utenfor EØS-områd

kjemikalier. Førstnevnte pål

innrapporteres, og gjøres offentlig tilgjengelig 

gjennom Produktregisteret.  

Hvis risiko blir påvist inntrer ordninger for 

klassifisering og merking etter forskrift om dette

Fareklassifiseringen omfatter kriterier som fysisk-

kjemiske egenskaper (f.eks. eksplosjo

giftighet eller allergifremkallende effekter), eller

miljøfare (f.eks. giftighet for planter og dyr i

miljøet). Dernest kan risikable kjemikalier under-

legges restriksjoner i medhold av forskrifter om 

begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemi

kalier og andre produkter (produktforskriften), og 

om eksport og import av visse farlige kjemikalie

Forskriftene angir flere typer restriksjo

omsette og ta i bruk produkter med PCB, og dess-

uten krav om sanering av produkter som allerede

i bruk. Andre stoffer er kun underlagt vilkår for 

markedsføring, eller det er restriksjoner mot bruk i 

bestemte typer produkter – som leketøy. 

Flere av forskriftene blir nå erstattet av EUs kjem

kalieforordning REACH. For regelverket basert p

Figur 9: Sentrale regelverk og forpliktelser for å ivareta 
folkehelse, miljø og produktsikkerhet. (Ill: Åsne 
Flyen/Teknologirådet.) 
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REACH er det viktigste elementet en registrerings-

ordning. Nytt med REACH er en automatisk til-

latelsesordning der stoffer som oppfyller visse 

forhåndsdefinerte kriterier (art. 56-59) krever 

tillatelse for hver enkelt anvendelse. Tillatelses-

ordningen gjelder i prinsippet uansett mengde og

konsentrasjon. Plikten til å gjennomføre en risik

vurdering er av stor betydning for å avdekke om 

kriteriene oppfylles og dermed om ordningen vil 

komme til anvendelse i praksis. 

 

o-

 for å 

 

og preparater til nye handelsprodukter må regist-

om 

er 

 å 

rdan 

il 

3.1.3 Legemidler, mat og kosmetikk 

ler 

or å 

ing av næringsmidler 

og fôr som ikke er trygge (§§ 16 og 17). Det er en 

 særlig 

til 

forskriften) og forskrift om plantevernmidler. I 

tillegg finnes det en rekke mer produktspesifikke 

forskrifter. Regelverket er stort sett en gjennom-

føring av forpliktelser under EØS-avtalen. 

Enkelte forskrifter inneholder detaljerte lister over 

stoffer som er forbudte eller tillatte, i hvilke mat-

varer de er tillatt, samt grenseverdier. Således inne-

holder forskrift om tilsetningsstoffer en positivliste 

over tillatte stofferiii, og for å kvalifisere for denne 

listen kreves det omfattende dokumentasjon. For 

kontaktmaterialer finnes en positivliste for plast-

materialer brukt til matemballasje. Her finner vi 

blant annet spesifikasjoner omkring bruk av leire-

partikler og nylonflak i plastemballasje, og det 

stilles maksimumskrav for migrasjon av stoffer fra 

slik emballasje. 

Kosmetikkloven inneholder et generelt forbud mot 

produkter som ikke er helsemessig sikre for men-

nesker eller dyr. Nærmere bestemmelser som blant 

annet inneholder forbud mot konkrete stoffer 

(negativliste), og liste over stoffer som er tillatt 

under nærmere angitte betingelser, finnes i den 

generelle forskriften for produksjon, import og 

frambud mv av kosmetikk og kroppspleieprodukter. 

Forskriften stiller krav om å oppgi ingredienser. 

3.1.4 Risikovurdering: kvalifisering for restriksjoner 

ffer. Om 

 

-

Stoffregistreringen i REACH er ikke innrettet

kunne følge med på reell omsetning og bruk av 

stoffer og preparater i markedet. Imidlertid har de 

nordiske landene i flere år hatt egne produkt-

registre med pålegg om at de som blander stoffer

rere disse. Registreringen skal gi informasjon 

funksjon og konsentrasjon av stoffer i disse 

produktene. Sammenliknet med stoffregistrering 

etter REACH retter forpliktelsene i det norske 

Produktregisteret seg altså i større grad mot aktør

lenger ned i verdikjeden og gir bedre mulighet til

skaffe oversikt over hvor stoffer finnes og hvo

de brukes. Produktregisteret er i begrenset grad 

underlagt EØS-regelverket og gir derfor mulighet t

å ta separate norske initiativ. 

Produkter og anvendelser innen områder som 

legemidler, mat og kosmetikk har særskilte 

regelverk. Legemiddelloven, som dekker legemid

til mennesker og dyr, innfører, med noen unntak, 

generelle krav om markedsføringstillatelse. 

Matloven innfører ikke noe generelt krav om 

markedsføringstillatelse, men gir hjemmel f

innføre slike ved forskrift. Loven inneholder 

generelle forbud mot omsetn

stor mengde forskrifter under matloven. Av

interesse for nanomaterialer er den generelle 

forskriften for produksjon og omsetning mv. av 

næringsmidler, forskriftene om tilsetningsstoffer 

næringsmidler og om aromaer mv til nærings-

midler, forskrift om materialer og gjenstander i 

kontakt med næringsmidler (matemballasje-

stoffer forbys, at de kan markedsføres under visse

vilkår eller i visse former, krav til innholdsdeklara

sjoner, eller om å gi veiledning om hvordan pro-

dukter bør håndteres. 

 

                                                            

Felles for lovgivningen som er omtalt ovenfor er 

forpliktelser til å vurdere risiko ved ulike sto

risiko påvises kan det blant annet medføre at 

 

iii Som tilsetningsstoffer regnes stoffer som vanligvis ikke inntas 

som et næringsmiddel i seg selv, og som vanligvis ikke brukes 

som en typisk ingrediens i næringsmidler, heriblant 

konserveringsmidler og emulgatorer. 
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REACH 

REACH (Registration, Evaluation and Auth

med kjemikalier, og skal bidra til trygge stoffe

Direktivet pålegger kjemikalieprodusente

informasjon om sine produkter. Ved større

og autorisasjon. Direktivet gir ikke bare forplik

oppstrøms virksomheter), men også for nedst

strøms virksomhet motta informasjon om g

motta informasjon om praktiske anvendelse

orisation

r inn

r og -imp

 volum eller økt mistanke om risiko kreves evaluering 

telse

røms

od hån

r og de

Ferdig fremstilte forbrukerprodukter som klær og e

roduk

rst og fr

kjem

porterte p

affe 

 

ett tonn, og som 

samtidig utgjør minst 0,1 vektprosent av stoff-

t terskel-

ed 

ffer i 

ger 10 

tonn, 100 tonn og 1000 tonn (art. 12). Når grense-

t det 

rt. 

ittel 2.  

al 

ter 

reves 

er 

-

e 

ter. 

HMS-datablad ligger vanligvis hos produsent eller 

rnt i 

e 

r 

ennom deklarasjoner på 

varene. Dette gjør det mulig for mottaker av pro-

uktet å unngå, alternativt oppsøke, særskilte pro-

dukter, og å håndtere disse på en ansvarlig måte.  

For alminnelige forbrukerprodukter som klær og 

elektronikk er informasjons- og deklarasjons-

kravene ikke tilsvarende strenge. Både produkt-

e

a vt 

in ennheten liten  

 of Chemicals) dekker det vi tradisjonelt forstår 

en både industri- og forbrukerkjemikalier. 

ortører å registrere og fremskaffe miljø-

verdien på 10 tonn overskrides krever REACH a

utarbeides en kjemikaliesikkerhetsrapport (CSR, a

14). Krav til slike rapporter er beskrevet i kap

Risikovurdering etter REACH og annet regelverk sk

i prinsippet utføres ikke bare stoff for stoff, men 

man skal også vurdere ulik risiko som kan fore-

komme når stoffet foreligger i ulike tilstander. Et

REACH vil dette imidlertid først komme til anven-

delse i de grundigere risikovurderingene som k

ved utarbeidelse av CSR, altså ved mengder utov

10 tonn. Ved påvist risiko inntrer krav om 

r for produsenter og importører (såkalt 

 aktører i verdikjeden. Blant annet skal ned-

dtering, mens oppstrøms virksomhet skal 

res effekter slik at de kan ta hensyn til dette. 

lektronikk reguleres ikke direkte under REACH, 

tet skal avgi kjemikalier/stoffer ved bruk. 

emst regulert gjennom kravet om at verdi-

iske råstoffer og innsatsfaktorer benyttes. Et 

rodukter som i sin helhet fremstilles utenfor 

unntatt der det er tilsiktet eller forventet at p

Utover dette er slike forbrukerprodukter fø

kjeden skal utveksle informasjon om hvordan 

slikt krav kan ikke gjøres gjeldende for im

EØS-området. 

 

REACH vil bli det sentrale regelverket for å sk

kunnskap om og kontroll med kjemikalier, og 

dermed bruk av disse i ulike produkter. Krav om

registrering etter REACH gjelder for stoffer som 

produseres eller importeres i mengder utover ett 

tonn per produsent eller importør per år (art. 6). 

Produkter som inneholder flere stoffer fordrer 

vurdering av hvert enkelt stoff, men kun stoffer 

som hver for seg utgjør minst 

blandingen (art. 7). Dette innebærer a

verdien for registrering heves sammenliknet m

verdien på 10 kg for forhåndsmelding av sto

tidligere forskrift om dette. Krav til standardopp-

lysninger som skal inngå i en registrering under 

REACH øker når mengdene av stoffet oversti

klassifisering, som igjen er utgangspunkt for 

restriksjoner i medhold av ulike regelverk. 

3.1.5 Informasjonsplikt 

Felles for regelverket ovenfor er at produsent, im

portør eller salgsleddet pålegges en plikt til å gjør

informasjon tilgjengelig for relevante myndighe

Hovedansvaret for å skaffe informasjon til risiko-

vurdering, rapportere resultatene, og utarbeide 

importør. REACH pålegger også utveksling av 

informasjon i verdikjeden. 

I tillegg til rapportering til myndigheter og inte

verdikjeden inneholder regelverk for blant annet 

mat og kosmetikk en plikt til å informere forbruker

og allmennhet om tilstedeværelse av ulike stoffe

og mulige virkninger gj

d

kontrolloven og miljøinformasjonsloven inneholder 

n allmenn opplysningsplikt, men dette innebærer 

t man skal svare på henvendelser, ikke akti

formere. Dette gir i praksis allm
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Sentrale miljørettslige prinsipper 

ed 

rte 

 

 sier 

 

inish that harm.”75 EUs veileder om gjennomføring av føre-var-prinsippet krever at 

produkter med lik risiko håndteres likt (ikke-diskriminering), at det skal være samsvar mellom 

ering 

an h

føre-va om 

r grunnleggende problemene knyttet til usikkerhet og 

 påføre

. Aktiv i

te prinsi

, for ekse

 av sli  

am/h

 

dsvis 

ir 

Føre-var-prinsippet:  

Historien om asbest viser problemet ved å anta at fravær av bevis for skade er ensbetydende m

bevis for fravær av skade. Føre-var-prinsippet legger vekt på at om trusselen er alvorlig nok så skal 

ikke fravær av bevis hindre samfunnet i å iverksette tiltak. Både Norge og EU anser dette som 

relevant for håndtering av usikkerhet. Prinsippet har blitt brukt i forvaltningen av genmodifise

organismer (GMO) hvor EU i noen år praktiserte et de facto moratorium i påvente av økt 

kunnskap og et mer helhetlig regelverk. Dette regelverket er nå på plass, men føre-var-prinsippet

står fortsatt sterkt gjennom at utsetting av GMO, til forskjell fra konvensjonelle organismer, 

krever en eksplisitt godkjenning sak for sak. 

Det finnes ulike formuleringer av føre-var-prinsippet. Såkalte dobbelt negative formuleringer

kun at det er lovlig å iverksette mottiltak mot mulige farer. Positive formuleringer, derimot, 

foreskriver tiltak. Et eksempel på sistnevnte er gitt av UNESCO: “When human activities may lead

to morally unacceptable harm that is scientifically plausible but uncertain, actions shall be taken 

to avoid or dim

restriksjoner og risiko (proporsjonalitet), og vurd

kreves at føre-var-tiltak blir revidert etter at m

hevder at disse kriteriene gir inntrykk av at 

kan måles, og at den ikke tar på alvor de me

mangelfull kunnskap. 

Prinsippet om informert samtykke:  

Prinsippet om informert samtykke tillater å

om konsekvensene og man har et reelt valg

faremerker, kan sies å være i pakt med det

også medføre en risiko for utenforstående

merkeordning kan ikke legitimere overføring

som personen tar ansvar for, retter seg mot h

 

tilgang på informasjon om mulige virkninger, og 

bidrar dermed i liten grad til at forbrukerne selv kan

ta ansvar for eventuell risiko. 

3.1.6 Avfall og avløp 

Dersom produkter eller stoffer blir til avfall kan 

av tiltakenes kostnadseffektivitet. Videre 

ar søkt å redusere usikkerheten. Kritikere 

r-prinsippet kun behandler risiko som noe s

forurensningsloven igjen bli aktuell. Loven inne-

holder et generelt forbud mot å behandle avfall slik 

at det kan virke skjemmende eller være til skade 

eller ulempe for miljøet. Det er videre regler om 

hvordan ulike kategorier avfall kan og skal be-

handles, inklusive regler om gjenvinning og om-

bruk. Forskrift om gjenvinning og behandling av 

avfall (avfallsforskriften) gir regler om behand-

lingen av visse typer produkter. For henhol

 en risiko/kostnad så lenge det gis informasjon 

nformasjon om risiko, for eksempel gjennom 

ppet. Imidlertid vil mange slike situasjoner 

mpel gjennom utslipp til miljøet. En 

k risiko, siden prinsippet forutsetter at risikoen

enne selv. 

biler, emballasje, og elektriske og elektroniske 

artikler (EE-avfall) har myndighetene og nærings-

livet inngått avtaler om utvidet produsentansvar. 

Dette innebærer at produsentene tar ansvar for 

innsamling og avfallshåndtering og forventes å 

forsterke livsløpsperspektivet ved utvikling av 

produkter.76 

For avløp gjelder i utgangspunktet de generelle 

reglene om forurensning. Forurensningsloven g

også pålegg om å rydde opp i forurensninger, 

jamfør nyere initiativ for å rydde opp i forurenset 

grunn blant annet i barnehager og fjordbasseng. 
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3.1.7

Prod older regler om er-

statn

Virks

forek

eller 

2-1).

begr

ansv

forur

3.2 

Selv 

omta

dekk

anve

dage

3.2.1

Ordn

stoff . Tilsetningsstoffer i 

mat må bestå ulike tester for å kvalifisere for en 

liste uker-

prod

fyller

hvis 

altså

om k

Utfo

spissen i forvaltning etter Produktkontrolloven og 

EUs kjemikalieforordning REACH. 

er på grunnlag av 

deres kjemiske struktur, og det finnes særskilte 

en på dette, se tekstboksen 

 

, er 

off 

etter de ulike regelverkene tydelige nok? For det 

andre, samsvarer grensene med hva som ideelt sett 

 av 

v 

 11 

ler 

. 

egenskaper og spør om parallellen til grafitt er 

yal 

4 

 

 ikke 

e 

 

ge 

e 

resulterer i bør snarere fanges opp av at REACH, og 

andre regelverk, krever risikovurdering ikke bare 

 

offer kan 

or 

 å 

nye tester? Nye tilstander kan også 

oppstå ut fra hvordan materialer anvendes ned-

viss 

. 

. En illustrasjon av 

 for 

ll 

Disse tallene er henholdsvis 1 million og 100 ganger  

 Erstatning 

uktansvarsloven inneh

ing hvis skade forårsakes av produkter. 

omheter er erstatningspliktige dersom det 

ommer “brudd på den sikkerhet som en bruker 

allmennheten med rimelighet kunne vente” (§ 

 Erstatning i henhold til produktansvarsloven er 

enset til skade på person eller gjenstand, mens 

ar for miljøskade er regulert i kapittel 8 i 

ensningsloven. 

fortjener egen risikovurdering og regulering? 

Utfordringen kan illustreres av en gjennomgang

HMS-databladene for ulike nanopartikler i regi a

en arbeidsgruppe under Nordisk Ministerråd. Av

produkter som var oppgitt å inneholde karbon-

nanorør var karbonnanorørene i et flertall tilfel

identifisert og risikovurdert som stoffet grafitt

Rapporten viser til at karbonnanorør har unike 

Forvaltningens møte med 
nanomaterialer 

om dagens lovverk for helse og miljø ikke 

ler nanomaterialer eksplisitt vil de være 

et på samme måte som alle andre stoffer og 

ndelser. Det er likevel reist spørsmål om 

ns regelverk er tilpasset nanomaterialer. 

 Hva utløser risikovurdering 

inger for kunnskap og kontroll med kjemiske 

er og produkter varierer

gyldig. Dette har implikasjoner for både regu-

leringer og forståelse av risiko.53 

En sentral anbefaling i en rapport fra britiske Ro

Society & Royal Academy of Engineering fra 200

var å håndtere nanomaterialer som nye stoffer.10

Dette kan fungere som veiledning, men heller

dette er særlig presist. Det er for eksempel ikk

aktuelt å identifisere titandioksid malt opp til to

forskjellige partikkelstørrelser som to selvstendi

stoff. Eventuelt forskjellige egenskaper som dett

over godkjente stoffer. Stoffer i forbr

ukter krever risikovurdering kun hvis de opp-

 bestemte kriterier, og restriksjoner inntrer kun 

risiko blir påvist. Plikten til risikovurdering er 

 et kritisk punkt. Det er nødvendig å vurdere 

riterier for dette er tilpasset nanomaterialer. 

rdringer ved dagens system settes særlig på 

stoff for stoff, men også for ulike tilstander som

stoffer forekommer i.  

Å inndra vurderinger av hvilke tilstander st

forekomme i reiser imidlertid nye spørsmål: Hv

store modifikasjoner skal til for å utløse krav om

supplere med 

Stoffbegrepet 

Tradisjonelt identifiseres stoff

registre for å holde ord

Stoffbegrepet og nanomaterialer. Mange av sam-

funnets verktøy for å beskytte helse og miljø er 

knyttet til stoffbegrepet. Alt etter hvilket lovverk en 

anvendelse faller inn under må hvert enkelt stoff 

risikovurderes, og om risiko blir påvist utløser det

ulike krav. 

Det er uklart om dagens praksis for å identifisere 

stoff er egnet for nanomaterialer. For det første

grensene for hva som regnes som selvstendige st

strøms, og selv om informasjon om dette til en 

grad kan avhjelpes ved at REACH krever informas-

jonsutveksling i verdikjeden, gjenstår mye uklarhet

Terskelverdier 

En rekke krav i dagens regelverk gjelder kun for 

stoffer som anvendes utover en viss terskelverdi, og 

disse er oftest oppgitt i vekt

hvordan slike vektbaserte terskelverdier faller ut

nanomaterialer er REACHs 1-tonnsgrense for krav 

om registrering og testdata. Som beskrevet i tabe

1 vil 1 tonn nanopartikler av diameter 10 nm og 

tetthet lik vann vil utgjøre et antall på 1,2*1024 

partikler med samlet overflateareal på 40 km2. 
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Stoffbegrepet og nanomaterialer 
m nanom

igger at m

ke. En 

om

 en

or 

er e

regulering

lering er mange reguleringer defin

av anvendelser (kosmetikk) eller felles restriksjone

er fremstilles som en motsats til generalisering, men en 

inger kan

 karb

il hver

legg, og p
77 Len

t i lungene. Til samme

, og h

 stoffe

itt en u

 beleg

els iserer til noe nytt stoff, 

å forstås – og som kanskje krever egen regulering.  

e fun

vist. F

 rutil

nels

 rutil til anatas.  

 nanopartiklers egenskaper, og egnede kategorier, vil 

isbyrden som kreves for å 

 mes

el og sp

atego

et kontrolltiltak. Det er viktig å merke

 omga

heng

Et tema som ofte dukker opp i litteratur o

forstås og håndteres sak for sak. I dette l

og treffe tiltak som er målrettete og spesifik

stoff, men det kan også være andre kategorier s

reguleringer til. For eksempel er ”nanopartikler”

mener selv at denne kategorien er dårlig egnet f

om en egen nano-lov. Likevel mener vi den tjen

likt, men fordi de utfordrer forståelse og 

sentralt for regu

aterialer og -partikler er at materialene må 

an må skaffe kunnskap om hver enkelt ”sak” 

”sak” er som hovedregel det samme som et 

 egner seg til å knytte forståelse og 

 fremtredende kategori i denne rapporten. Vi 

juridiske formål, slik som forutsatt i forslaget 

n hensikt, ikke fordi partiklene bør håndteres 

er på samme vis. Selv om stoffbegrepet er 

ert ut fra andre kategorier, slik som kategorier 

r for beslektede stoff. 

svakheter ved identifisering av stoffer i neste

og regulering. En illustrasjon av disse sammen

Oppløsning 

Engasjementet for sak for sak-tilnærming

viss generalisering er uunngåelig. Reguler

finne en fornuftig oppløsning. Et eksempel er

ulike måter, hver av disse kan være opphav t

minst fem ulike rensemetoder, ti ulike be

finnes det tjue forskjellige strukturelle typer.

 nemlig ikke ta hensyn til all variasjon men må 

onnanorør som kan fremstilles på minst fire 

 sine metallforurensninger.69 I tillegg finnes 

å grunn av ulike måter å folde nanorørene 

gden varierer også, noe som kan ha betydning 

n finnes det 50.000 ulike utgaver av 

ver av disse kan ha ulike egenskaper.

for deres toksikologiske effek

enkeltveggede karbonnanorør (SWCNT) alene

Hva som skal identifiseres som selvstendige

praksis er allerede etablert. C60-fulleren er g

registeret.53 Videre sier REACH at påføring av

synes det klart at oppmaling av TiO2 til nye størr

men dette kan likevel gi nye egenskaper som m

Falsk domfellelse eller falsk frikjennelse 

Det er forskjell på å generalisere ut fra positiv

med negative funn, som når risiko ikke blir på

av beslektede stoff, et eksempel er å domfelle

Sistnevnte kan derimot innebære falsk ”frikjen

78  

r i en slik jungel kan være uklart, men noe 

nik identifikasjon i det internasjonale CAS-

g kvalifiserer som nytt stoff. På den annen side 

esfraksjoner ikke kvalif

n, som når risiko blir påvist, sammenliknet 

ørstnevnte kan innebære falsk ”domfellelse” 

 TiO2 med basis i funn fra anatas TiO2. 

e”, for eksempel ved å generalisere fra mer 

uskyldige

Frem til vi har tilfredsstillende forståelse om

vi oppleve både falsk domfellelse og falsk frikjennelse. Den høye bev

legitimere restriksjoner tilsier at sistnevnte er

det være riktig å fire på kravene til bevisførs

Å knytte risiko og reguleringer til stoff 

Kapittel 1 diskuterte hvilke karaktertrekk og k

kategoriene man kommer frem til (”stoffene”) und

får de tilordn

t typisk for forvaltningen i dag, og kanskje kan 

esifisitet. 

rier som best beskriver nanomaterialer. De 

erlegges deretter risikovurdering, og dernest 

 seg at dette ikke følger noen naturlov, og at 

ng kan forplante seg i upresis risikovurdering 

ene er gitt i figuren. 
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høye

diam

betyd

base

Kom

og ue

Dersom hver enkelt utgave av karbonnanorør 

ident

uten

ulike

om d

even

utfordringene er å supplere dagens vektbaserte 

tersk r-

tikke

fang

som 

rapp

gjenn  løse dette på bedre 

måter enn i dag.79 

Også

verdi

krav 

stoffer utgjør mindre enn 0,1 / 1 vektprosent av en 

stoffblanding, og grenseverdier for svevestøv i 

forsk

gram

3.2.2

Lovv

verdikjeden for å belyse hvilken risiko som kan 

om 

v 

il-

takene på god kunnskap er vel og bra, men hvordan 

skal vi forholde oss når kunnskapen er mangelfull? I 

r å 

r, og 

ntrolltiltak. 

Fastsettelse av utslippsgrenser for forurensning til 

ytre miljø avgjøres på grunnlag av risikovurderin-

nskap 

lertid 

 fastsette slike grenser. 

Forbrukerprodukter 

 ta 

l for 

et, selv 

avveie. Hovedstrategien for å 

motvirke dette må være å ha gode nok reguleringer 

re enn for samme vekt av partikler med 

eter 1000 nm. Kapittel 2 beskriver at dette har 

ning for mobilitet og reaktivitet, men vekt-

rte terskelverdier fanger altså ikke opp dette. 

binasjonen av uklarhet omkring stoffbegrepet 

gnete terskelverdier kan skape nye gråsoner: 

oppstå ved anvendelse av stoffer og produkter, 

heriblant nanopartikler. Slik informasjon ska

gi grunnlag for god håndtering ved ulike stad

livsløpet, herunder både arbeidsmiljø, forbruker-

eksponering og utslipp til ytre miljø. 

Utslipp fra produksjon 

ifiseres som et unikt stoff vil de lettere falle 

for terskelverdier. Om de derimot regnes som 

 tilstander av samme stoff reiser det spørsmål 

agens krav til risikovurdering fanger opp 

tuelt nye egenskaper. Et mulig svar på disse 

kunnskap om hvilke tiltak som er nødvend

håndtere risiko i arbeidsmiljø, heriblant ver

ventilasjon og håndteringsrutiner. Informasjon 

dette skal kommuniseres i verdikjeden i form a

HMS-datablad. Et mål om å basere beskyttelsest

elverdier med terskelverdier basert på pa

lantall eller totalt overflateareal. Dette kan 

e opp nanomaterialer enten de identifiseres 

nye tilstander eller som nye stoffer. Den britisk 

orten ”A regulatory gaps study” gir en helhetlig 

omgang av strategier for å

dag mangler selv grunnleggende verktøy fo

påvise og måle tilstedeværelse av nanopartikle

dermed for å kontrollere effekten av ko

 andre deler av regelverket bruker terskel-

er basert på vektmål. For eksempel bortfaller 

om klassifisering og merking dersom farlige 

ger, men innebærer også en vurdering av best 

tilgjengelige teknikker, BAT.  Mangel på kun

både om risiko og om mulige BAT gjør det imid

vanskelig å

rift om lokal luftforurensning er angitt i mikro-

 per m3. 

 Kritiske kilder til utslipp 

erket krever informasjonsutveksling i 

Forbrukere mangler ofte forutsetninger for å

ansvar for risiko ved produkter. I tilknytning ti

eksempel håndtering av kjemikalierester er d

ved god veiledning, grunn til å tro at enkelte 

fraksjoner havner på 

l også 

ier i 

Risikovurdering av stoffer skal i prinsippet generere 

ig for å 

neutstyr, 

Identifisering 
av stoffer 

Ka
(in

raktertrekk 
kl. for helse og 

miljø) 

Regulering 

Figur 10: Identifisering, risikovurdering og 
. 

e 

t 

r en 

regulering foregår i gjensidig avhengighet
Første steg er å avdekke karaktertrekk og 
bygge opp en oversikt over hensiktsmessig
identiteter og kategorier. Slike identiteter 
(omtalt som ”stoff”) undersøkes nærmere 
med hensyn på karaktertrekk som er 
relevante for miljø og helse (trinn 2). Dernes
brukes kunnskapen om hvert stoff til å 
identifisere kontrollbehov (trinn 3), og man 
tilordner kontrolltiltak i henhold til dette 
(trinn 4). Eksponeringsvurderinger, som e
sentral del av risikovurderinger, er ikke nevnt 
figuren, men å til
praksis nettopp u

i 
ordne kontrolltiltak går i 
t på å kontrollere 

eksponering. 
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for å avgjøre hvilke stoffer og produkter som kan 

føres på markedet, og vilkårene for dette. På 

kjemikalieområdet er REACH det mest frem-

tredende verktøyet. 

Vi har påpekt flere utfordringer ved REACH som kan 

reise spørsmål om de kontrolltiltakene som er fore-

skrevet er egnet for nanopartikler. En særskilt utfor-

dring oppstår imidlertid når produkter som klær, 

husholdningsartikler og elektronisk utstyr impor-

teres fra land utenfor EØS. Slike produkter reguleres 

ikke direkte under REACH, unntatt der det er forven-

tet at produktet skal avgi stoffer eller kjemikalier 

ved bruk. Praktiseringen av dette unntaket tar ikke 

st-

i 

å 

risikovurdere råstoffene i slike produkter, og 

l 

n-

t 

ng 

e fleste andre tilfeller kan 

avfallshåndteringen vanskelig ta hensyn til om 

nda 

r 

re 

krevet for 

arbeidsmiljø og forbrukerprodukter kan det 

 til å spørre om vi 

fulle 

Mat 

I tilleg elser 

innen er. For 

eksempel er det uklart om næringsmidler som blir 

modif ovel 

foods -

fikasjo sstoffer 

tar høyde for partikkelstørrelse. EU-parlamentet har 

uttalt le 

known about the health risks of nanotechnology. It 

is not al use 

of an additive and the limit value for nanoparticles 

of an additive should be the same.”80  

r 

t , mens en 

nederlandsk gjennomgang fra 2007 hevder at 

der utvikling sannsynligvis 

e 

er at 

som illustrasjon på at slike grenseoppganger kan 

 

skal 

 

ocid 

(bekjempingsmiddel). Om sølvet ikke er ment å ha 

unksjon, og tannbørsten derfor 

t 

 

høyde for at både overflatebehandling og pla

stoffer regnes som såkalt ”åpen bruk” der slitasje, 

overoppheting eller vask uunngåelig vil resultere 

utslipp. Mange eksportland mangler ordninger for 

bortsett fra forbud mot enkelte spesifikke stoffer 

har norske myndigheter få verktøy til å føre kontrol

med dette. Det finnes heller ikke noen dokume

tasjonsplikt som vil avdekke om de inneholder 

nanopartikler, og dette kan i fremtiden bli en ukjen

kilde til eksponering for nanomaterialer. Problemet 

kan imidlertid begrenses ved å etablere inter-

nasjonale avtaler som sikrer felles standarder for 

risikovurdering og kontroll.  

Destruksjon, avfall og avløp 

Avfallsforskriften stiller særskilte krav til håndteri

av avfall som er definert som farlig, dette omfatter 

blant annet en del forbrukerkjemikalier, og kan 

også komme til anvendelse for produkter med 

nanomaterialer. I d

avfall inneholder eller frigjør nanopartikler, og e

vanskeligere er dette for avløp. Godt regelverk om 

hvilke stoffer som kan føres på markedet, og vilkå

for dette, er også her det kanskje viktigste mot-

trekket. Dernest vil det være nødvendig å etable

kildesortering og renseteknikker som kan skille ut 

problematiske avfallsfraksjoner. Som bes

imidlertid også her være grunn

kan være komfortable med dagens mangel

kunnskap. 

Høringsinnspill til Teknologirådets høring om 

nanomaterialer reiser spørsmål om nye anvendelse

på matområdet kan falle utenfor dagens regel-

verk.81 En britisk gjennomgang fra 2006 anser 

nanomaterialer for å være godt dekke 82

g til problemstillingene over kan anvend

 matområdet reise særskilte utfordring

isert på nanoskalaen skal regnes som ”n

”. Dernest kan det være behov for at spesi

ner for bruk av godkjente tilsetning

 følgende om dette: ”There is currently litt

 certain that the limit value for tradition

enkelte anvendelser un

vil falle utenfor dagens regelverk83. USAs miljø-

myndigheter har på sin side varslet at de vil vurder

om det er behov for tilpasninger i regelverket for 

sprøytemidler.69 

3.2.3 Markedsføring og lovverkets båser  

Nanomaterialer er dekket av ulike lover alt etter sin 

anvendelse. I enkelte tilfeller kan bruk av nano-

materialer tilføre nye egenskaper som innebær

produkter trer ut av sin tradisjonelle bås i lovverket. 

Tannbørster med nanopartikler av sølv kan tjene 

være uklare. Om sølvet er ment å virke i munnhulen

må tannbørsten regnes som en transportør 

(”vehicle”) for et kosmetisk virkestoff, og dette 

behandles etter kosmetikklovgivningen. Om sølvet

ikke skal frigis, men kun virke i tannbørsten, er det 

riktigere å håndtere dette som et bi

noen antibakteriell f

kan anses som en helt ordinær tannbørste, er de

produktkontrolloven som gjelder. 

I USA har selskapet bak en rekke elektronikk-

produkter som er antibakterielt behandlet med sølv

blitt ilagt en bot på $ 200.000. Begrunnelsen var at 
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markedsføringen inneholdt påstander (”claims”) 

om antibakteriell effekt, uten at produktet va

risikovurdert og godkjent etter regelverket fo

biocider.84 Ifølge milj

r 

r 

øorganisasjonen National 

Resources Defense Council har andre vedtak i 

e 

 

 enten 

 

e 

så i økende grad 

integrert i klær og sko. Skal dette regnes som 

t leveres på Fretex? 

s 

d anvendelser i ulike deler av livsløpet, 

 vi i det hele tatt er i stand til å skaffe god nok 

 

. 

”. 

 

rdier for regelverkets krav, og 

bestemmelser om merking og deklarasjon. Kom-

ndene til 

-

 

6-

 at 

- 

Miljøverndepartementet ga i 2007 Statens 

samme gate medført at påstander om anti-

bakterielle effekter blitt fjernet i markedsføringen 

av andre produkter som inneholder sølv.85 

Påstander om ”kills germs” er erstattet med 

formuleringer som ”stays fresh longer”. 

Om produsenter underslår et produkts egenskaper 

er det vanskelig for forvaltningen å fange opp diss

under lovverkets krav. Blant produkter innen helse 

og hygiene kan vi riktignok snarere forvente at 

effekter overdrives enn at de underslås. Om ikke 

dette skaper samme problem med lovverkets båser

kan det likevel understreke betydningen av at 

produkters reelle egenskaper må frem i lyset,

de er tilsiktede eller utilsiktede. 

Utfordringen med at nanomaterialer kan utfordre

lovverkets båser er imidlertid ikke avgrenset til 

helse og hygiene. Blant annet finnes det vinduer 

som har innebygde persienner: et mellomlag av 

partikler som ved hjelp av elektrisitet kan endr

posisjon og dermed hvor mye lys som slipper 

igjennom. Elektronikk blir og

elektronisk avfall eller skal de

Problemet med påstander dukker også opp i 

spørsmålet om hva som skal omtales som nano-

materialer. Dagens definisjoner er ikke særlig 

presise, dermed er vi ofte prisgitt produsentene

egne vurderinger av dette. 

3.3 Hvordan tilpasse regelverket? 

Det er først og fremst stabile nanopartikler som 

utfordrer dagens forståelse og forvaltning. De til 

dels unike egenskapene ved slike partikler, og den 

usikkerhet som knytter seg til dette, kan gi behov 

for endringer i lovverket. Utfordringene omfatter 

konkrete spørsmål ved dagens risikovurdering og 

regulering, som hvorvidt stoffbegrepet og 

terskelverdier er egnet. Mer grunnleggende 

spørsmål dreier seg om hvorvidt vi har god nok 

kontroll me

og om

forståelse til en fornuftig forvaltning. 

Enkelte mener at inkrementelle endringer innenfor

dagens lovverk ikke er nok, og at nanopartikler 

krever nytt lovverk. Andre mener at de problem-

stillingene som så langt er identifisert bedre kan 

løses gjennom ”soft tools” som god veiledning og 

frivillige avtaler mellom myndigheter og næringsliv

Nedenfor drøfter vi ulike tilnærminger. Flere av 

tiltakene som drøftes ligger utenfor nasjonalt 

handlingsrom og må adresseres på internasjonale 

arenaer. 

3.3.1 Politiske signaler 

I juni 2005 offentliggjorde EU-kommisjonen en 

handlingsplan, ”Nanosciences and Nanotech-

nologies: An Action Plan for Europe 2005-2009

Handlingsplanen fremhever behovet for at den 

eksisterende lovgivning gjennomgås og om 

nødvendig tilpasses for å sikre folkehelse, sikkerhet

og miljø- og forbrukerbeskyttelse ved nanotek-

nologiske produkter og prosesser. Gjennomgangen 

skal blant annet belyse: toksikologiske grense-

verdier, terskelve

misjonen oppfordrer dessuten medlemsla

å gjennomgå, eventuelt endre, nasjonal lovgivning, 

og til å bidra til å forbedre identifisering av nano

materialer. I ettertid har kommisjonen igangsatt en 

slik gjennomgang. Foreløpige signaler viser at det er 

behov for justeringer, noe som kan tolkes i retning

av det vi omtaler som ”inkrementelle endringer”. 

Norske myndigheter har i St.meld nr. 14 (200

2007) signalisert at de vil ”vurdere hvordan regel-

verket (....) skal kunne sikre beskyttelse av helse og 

miljø ved bruk og utslipp av nanomaterialer”. 

Stortingsmeldingen signaliserer samtidig

myndighetene vil øke forskningsinnsatsen på helse

og miljøeffekter, og dessuten kartlegge omfanget 

av bruken av nanomaterialer. 

forurensningstilsyn (SFT) i oppdrag å gi en 

vurdering av hvordan regelverket skal sikre be-

skyttelse av helse og miljø ved bruk og utslipp av 
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nanomaterialer. SFT avleverte et notat om dette 7

april 2008.

. 

T at 

å gir 

mi-

 

re for at 

eri-

 egnet 

metodikk for risikovurdering. Dernest stilles spørs-

et 

 

te 

Notatet påpeker også enkelte problemstillinger 

 

Us 

il 

an 

siske 

ngen 

r 

re 

st 

odukttype eller innen et 

spesielt bruksområde, likevel kan medføre 

el som 

r 

lags 

ller 

k 

 

g 

 

ra anvendelse. Her er hovedstrukturen i 

dagens lovverk egnet, med sitt skille mellom mer og 

elser, fra pesticider til for-

r 

pel 

 the 

rt 

e en 

v-

n 

t i 

g 

komponenter forekommer på markedet fortjener 

tte 

 

 er 

e 

omaterialer, for 

eksempel i form av et merke eller en deklarasjon på 

 dette i 

ndelser 

er 

86 I et følgebrev til notatet påpeker SF

nanomaterialer i utgangspunktet omfattes av 

dagens lovverk og at ”dersom det viser seg at 

nanomaterialer medfører uakseptabel risiko, s

lovverket samme mulighet som for andre kje

kalier til å regulere eller gripe inn.” Notatet påpeker

imidlertid flere grunner til at det i dag er fa

skadelige effekter ikke fanges opp i forkant, h

blant begrenset kunnskap, og mangel på

mål ved om terskelverdier i blant annet REACH er 

tilstrekkelige for nanomaterialer. Notatet påpeker 

videre at dersom et nanomateriale blir ansett som 

ny bruk av et allerede eksisterende stoff så kan d

være usikkert om nanoutgaven vil bli tilstrekkelig

vurdert og vektlagt. Trolig vil det også medføre at 

nanoutgaven blir fareklassifisert på samme må

som stoffet på tradisjonell form. 

innen forurensningslovgivningen, i særdeleshet at 

enkelte regelverk er gitt en avgrensning som kan

definere vekk nanomaterialer. Et eksempel er at E

sentrale forurensningsdirektiv IPPC er avgrenset t

”produksjon ved kjemiske reaksjoner”, noe som k

utelukke produksjon av nanomaterialer ved fy

metoder. Den norske forurensningsloven har i

slik avgrensning, men samme problemstilling kan 

også være aktuell i andre regelverk. Videre påpeke

SFT at en generell svakhet i regelverket kan væ

når virkeområdet er avgrenset av grenseverdier, 

enten i form av konsentrasjon eller vekt. Derne

kan det være at et nanomateriale som er vurdert 

som sikkert ved bruk i en pr

problemer senere i sitt livsløp, for eksemp

avfall. Notatet vurderer ikke hvordan disse 

problemstillingene bør besvares. 

3.3.2 Særskilt regulering av nanopartikler 

Gjeldende regulering av kjemiske stoffer og 

forbrukerprodukter bygger på risikovurdering og -

kontroll. Mange opplever at dette ikke fungerer fo

nanopartikler fordi vi foreløpig ikke vet hva s

risiko vi bør være oppmerksom på og dermed he

ikke hvordan dette kan vurderes. Enkelte tar derfor 

til orde for at regulering av nanopartikler krever nye 

tilnærminger.  

Dette tolkes som at det er behov for en separat, 

enhetlig ”nanolov”, som en parallell til gentek-

nologiloven. Sistnevnte fremheves ofte som en 

modell for forebyggende forvaltning gjennom bru

av en positiv formulering av føre-var-prinsippet. En

enhetlig forvaltning av nanomaterialer er imidlertid 

uhensiktsmessig gitt mangfoldet av materialer o

anvendelser. Det skaper bedre samsvar mellom

beskyttelsesnivå og risiko om regelverket differen-

sierer ut f

mindre risikable anvend

brukerprodukter. 

En separat forvaltning kan fortsatt være aktuell fo

særskilte anvendelser av nanopartikler. Et eksem

på dette er at miljøorganisasjonen Friends of

Earth har foreslått et moratorium for nanopartikler 

i kosmetikk.87 Selv dette vil imidlertid være svæ

krevende, både praktisk og politisk. De praktiske ut-

fordringene dreier seg blant annet om å etabler

entydig definisjon av nanopartikler og dermed a

grense hvilke stoffer og anvendelser som faller in

under loven. Om det er mulig å definere dette skil-

let presist nok for juridiske formål må det fortsatt 

avklares om et slikt skille er tilstrekkelig begrunne

risiko. Foreløpig er ikke dette godt nok begrunnet. 

Merkeordning? 

Dersom produkter som inneholder risikable stoff o

forbrukerne i prinsippet god informasjon om de

slik at de kan unngå dem eller håndtere dem på en

forsvarlig måte. Under Teknologirådets høring 22. 

november 2007 ble det påpekt at også der det

usikkerhet om risiko kan slik informasjon vær

berettiget. Det ble derfor reist spørsmål om 

produsenter bør avkreves bedre informasjon om 

produkter som inneholder nan

produktet.88 Det er imidlertid uklart hvordan

så fall bør gjøres. Hvilke materialer og anve

innebærer en risiko eller usikkerhet som fortjen

slik oppmerksomhet? Diskusjonen påpekte at når 
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selv vitenskapen i dag ikke vet særlig mye om slike 

egenskaper, er det urealistisk å tro at forbrukere 

skal kunne ta stilling til dette.  

Innspill til høringen påpekte at en merkeordning vil 

redusere nyanser og mangfold til et spørsmål om

være for eller mot, og konsolidere en feilaktig 

oppfatning om at nanomaterialer er en entydig 

kategori.

 å 

l 

-

t 

v. 

 

 

 

er 

dig å 

ehovet. 

Mange typer nanopartikler bør og vil trolig bli 

kturer 

ved en terskelverdi på 10 tonn. Det 

er nødvendig at slike vektbaserte terskelverdier 

 

k 

 

ødvendig å supplere med nye 

tester, hva slags analyser som kreves, og hvem som 

g 

Kritiske kilder til utslipp 

for påpeker SFT i sitt notat til 

 

ig av 

 

89 Slik informasjon kan uansett ikke 

legitimere en overføring av risiko til forbruker, al

den tid en eventuell skade gjerne vil ramme andre 

enn den aktuelle forbrukeren. Dagens deklarasjons

ordninger er knyttet til stoffer som er risikovurdert 

og klassifisert som farlige, ikke til en material-

kategori som er preget av kunnskapsmangel. 

Snarere enn å måtte ta stilling til et separat merke 

for nanopartikler må forbrukerne kunne forvente a

myndighetene sørger for tilstrekkelig kontroll og 

pålegger merking der det er beho

3.3.3 Inkrementelle endringer 

Nedenfor drøfter vi noen konkrete tilpasninger som

kan gjøres innenfor dagens lovverk for å adressere

problemstillinger som er reist i denne rapporten. De 

tiltakene som er påpekt kan anses som en 

minimumsløsning for en forsvarlig forvaltning av 

nanomaterialer 

Stoffbegrep og terskelverdier 

Som vi har sett er sentrale kriterier for å avgjøre om 

en forbindelse må risikovurderes gitt ved om 

forbindelsen kvalifiserer som et unikt stoff og om

den markedsføres utover visse terskelverdier. Det 

vanskelig å forskuttere nøyaktig hvordan disse 

kriteriene bør tilpasses for å fange opp nano-

partikler. Hovedpoenget er at det er nødven

undersøke nanopartikler for nye egenskaper, og 

kriteriene må tilpasses for å oppfylle dette b

identifisert som nye stoffer, de mest typiske 

eksemplene finner vi ved bygging av nye stru

bunn-opp. I tilfeller der nanomaterialer kun anses 

som tilstander av eksisterende stoff må man likevel 

undersøke for nye egenskaper. Behovet for dette 

kan i prinsippet fanges opp av krav om at risiko-

vurdering skal omfatte ulike tilstander som stoffer 

kan forekomme i. REACHs krav om dette inntrer 

imidlertid først 

suppleres med mål for partikkelantall, samlet 

overflateareal eller andre egnede verdier.  

Selv etter disse tilpasningene vil imidlertid mange 

spørsmål gjenstå. Behovet for spesifikk kunnskap 

om hver av de 50.000 utgavene av karbonnanorør 

tilsier en mer spesifikk identifisering, men dette må

stilles opp mot muligheten for at en mer spesifik

identifikasjon fører til at utgavene faller utenfor 

terskelverdier. Tilfeller der nanomaterialer regnes 

som nye tilstander av eksisterende stoff reiser på 

sin side spørsmål om hvor store modifikasjoner som

tillates før det er n

har ansvaret for dette.  

Utforming av et detaljert regelverk som løser alle 

disse spørsmålene vil neppe være mulig. Det er 

nødvendig å justere forvaltningen i takt med ny 

kunnskap, dessuten må regelverket suppleres med 

mer detaljerte veiledninger. Dersom mangfoldet av 

nanomaterialer stiger raskt kan det være nødvendi

å fire på kravet om at forvaltningen bør være mest 

mulig spesifikk, og heller la reguleringene følge en 

grovere oppløsning, som drøftet i tekstboksen 

Stoffbegrepet og nanomaterialer. 

Som nevnt oven

regjeringen at lovverket på flere punkter kan ha 

avgrensninger som innebærer at nanomaterialer 

faller utenom. Det er nødvendig med en særskilt 

gjennomgang av lovverket med dette for øye slik at

forpliktelser blir klarlagt. 

Å treffe gode tiltak mot risiko i arbeidsmiljø, 

industri, produkter, avfall og avløp er avheng

resultater fra risikovurdering. Også slike tiltak er 

derfor avhengig av at pålegg om risikovurdering

oppnår økt presisjon. Deretter er det nødvendig at 

aktører tilpasser sine tiltak i henhold til den 

kunnskap slike vurderinger genererer, og myndig-

hetene må følge opp med nødvendige pålegg. 

Særlig i forbindelse med arbeidsmiljø, industri-
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utslipp, og avfalls- og avløpshåndtering, er det 

behov for å tilpasse teknikker for vern og rensing 

for å kontrollere utslippene. I tillegg er det nød-

vendig å revurdere alle konsesjonsgrenser og 

pp, 

 

ed 

like 

 

r 

ighetene oppsøker informasjon, 

men innsamlingen forenkles ved å innføre en 

steret er en naturlig 

t, 

kunnskap og kontroll med råstoffene. Foregående 

rke 

pp 

r 

i 

e 

ed til 

 

 

nestein.  

 

et 

å 

er.90 Påviste dose-

respons-sammenhenger for toksisitet vil fortsatt 

itative indikatorene. En 

r 

r 

uelt oppstår. 

m 

r 

utsette 

ukt 

grenseverdier basert på vekt, heriblant 

administrative normer for forurensning i arbeids-

atmosfære, og utslippsgrenser for industriutsli

avfallsanlegg og avløpsverk.  

I avfallsfasen kan kildesortering bidra til å skille ut

problematiske avfallsfraksjoner. Hvis ansvaret for 

innsamling og avfallshåndtering legges hos 

produsenten kan det stimulere til å styrke livsløps-

perspektivet ved utvikling av produkter og derm

til å unngå produkter som gir problemavfall. S

ordninger for såkalt ”utvidet produsentansvar” 

finnes allerede for biler, elektronikk og emballasje, 

som alle hver for seg er aktuelle bruksområder for

nanomaterialer. 

Forebyggende registrering 

Mens risikovurdering kan bidra til bedre kontroll 

med nanopartikler før de føres på markedet, er det 

også nødvendig å overvåke nanopartiklene etter at 

de er tatt i bruk for å avsløre om det oppstå

problem ved kritiske faser. Slik overvåking kan ta 

form av at mynd

registreringsplikt. Produktregi

mottaker for dette. I dag gjelder en terskelverdi på 

100 kg for innrapportering til Produktregistere

men for nanopartikler bør denne grensen justeres 

eller fjernes. Forvaltningen må justeres i takt med 

den kunnskapen slik registrering genererer. 

3.3.4 Tiltak for forsterket forebygging 

Vi har vist at trygghet for arbeidsmiljø, industri, 

produkter og avfall/avløp er avhengig av god 

avsnitt drøfter muligheter for å presisere og sty

plikten til risikovurdering slik at man fanger o

stoffer for nærmere undersøkelser. Premisset om at 

risiko må være påvist for å berettige ulike 

restriksjoner innebærer imidlertid den svakhet at 

stoffer regnes som uskyldige inntil det motsatte e

bevist. Dette problemet settes særlig på spissen 

møte med nye materialtyper, slik som 

nanopartikler, siden egenskaper og risikoer i størr

grad er ukjente. Disse vil derfor lett fremstå som 

uskyldige, og i mindre grad underlegges restrik-

sjoner, noe som kan ramme hele verdikjeden n

forbrukere og avfallshåndtering. 

Tiltakene nevnt i foregående avsnitt, i kombinasjon

med forskning, kan i fremtiden bidra til å styrke 

kunnskapsnivået. Det kan imidlertid også være 

behov for å supplere dagens forvaltning med 

sterkere mekanismer for forebygging. Det er 

naturlig å ta utgangspunkt i føre-var-prinsippet, 

som sier at fravær av bevis for skade ikke skal 

hindre tiltak ved trussel om alvorlig skade. Dagens

strengere regulering ved anvendelser som gir høy 

eksponering for mennesker er i tråd med dette, 

dette viser at differensieringen i dagens lovverk 

fortsatt må være en hjør

I kapittel 2 drøftet vi om forvaltningen, i mangel av

muligheter for å beregne risiko, snarere bør 

etablere systemer for å bedømme risiko. Kapittel

etterlot spørsmål om konklusjoner fra slike vur-

deringer er robuste nok til juridiske formål. Et 

forslag til hvordan dette kan håndteres er gitt av 

Anne Chapman som foreslår å erstatte dagens 

system for risikovurdering med et system for å 

vurdere hvor ”risikable” ulike stoffer er, basert p

en bedømmelse av ulike indikator

være en av de mer autor

annen velkjent indikator er basert på karakter-

trekket persistens. I tillegg foreslås indikatorer fo

mobilitet og nyhet (”novelty”). Forfatteren foreslå

videre at forvaltningen ikke må slå seg til ro med 

dette, men også identifisere strategier for å 

håndtere risiko som event

Et høringsinnspill til Teknologirådets høring o

nanomaterialer reiser spørsmål om usikkerhet og 

muligheten for negative overraskelser i praksis bø

innebære at man stiller strengere krav til produk-

tets nytte: ”Forbrukere og ansvarlige borgere er 

sannsynligvis mer villige til å ta sjansen på å 

seg selv og andre for negativ påvirkning fra et 

produkt de opplever som nyttig enn fra et prod

de kunne vært foruten. Om dette vil det alltid 
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finnes uenighet, og det er ønskelig at et regu-

leringsregime tar høyde for at slike (verdi)spørsmå

åpnes opp for offentlig debatt.”89 Sistnevnte poe

er sterkt representert i diskusjoner om hvordan

samfunnet bør møte utfordringer med u

og uvitenhet. Dette peker igjen til åpne og 

deltakende beslutningsprosesser. 

l 

ng 

 

sikkerhet 

En vurdering av mulige tiltak i forvaltningen må 

 

ke 

, 

 å skaffe tilstrekkelig presisjon i 

lover og regler har reist spørsmål om ikke nano-

tes gjennom frivillige 

 

ndig-

 

er 

l 

skaper 

ved disse, slik at man kan avklare mulig skade, 

rlikner i stor 

 

r 

materialer 

v. 

r å 

 ”grønnvasking” 

hvor erklæringene ikke gir utslag i handling. Enkelte 

r i 

 

gler, 

d 

om 

av 

fallshåndtering. 

Det kan være nyttig å høste erfaringer gjennom 

ativ 

t 

eldig 

 

re 

 robust 

både ta stilling til hva som skal reguleres (forskning

og utvikling, produksjon, bruk, transport eller 

destruksjon), hvilke krav som skal stilles, hvil

restriksjoner som kan utløses (vilkår, avgifter, 

forbud), og hvem som holdes ansvarlig. Slike tiltak 

bør trolig ikke gjelde eksklusivt for nanomaterialer

men kan også være nyttige mer allment. 

3.3.5 Frivillige ordninger 

Utfordringer med

materialer heller bør forval

ordninger. Eksempler på dette er avtaler og 

retningslinjer om risikovurdering og kontroll som er

etablert i flere land. Utformingen varierer, fra 

ordninger som er initiert og koordinert av my

hetene, som det britiske miljøverndepartementets

(Defra) ”Voluntary Reporting Scheme for 

engineered nanoscale materials ”91, til ordning

drevet frem av private aktører, som DuPonts 

samarbeid med miljøorganisasjonen Environmenta

Defense om ”Nano Risk Framework”92.  

Førstnevnte initiativ har som formål å styrke 

forståelsen av typer nanomaterialer og egen

eksponering og risiko. Programmet ette

grad eksisterende lovverk for kjemikalier, og 

omfatter blant annet forhåndsmelding av nye

stoffer til et offentlig register. Erfaringen er 

foreløpig at dette programmet har hatt lite 

gjennomslag.93 Sistnevnte er en veiledning om 

hvordan bedrifter kan utføre risikovurdering av 

nanomaterialer, og markerer standarder fo

bedrifters virksomhet. 

Motivasjonen bak frivillige ordninger kan variere. 

Mangel på en presis definisjon av nano

gir et svakt grunnlag for selvstendig regulering av 

dette, og da kan frivillige avtaler være et alternati

Enkelte initiativ kommer fra bedrifter som ønske

være pionerer for en ansvarlig håndtering. Imid-

lertid reiser det også mistanke om

ser slike initiativ som del av en trend mot 

deregulering, enten de vil oppmuntre til eller 

advare mot dette.  

At deregulering ikke er noe mål i seg selv ligge

premissene for denne rapporten. Frivillige avtaler

kan ikke være noen erstatning for offentlige re

men det kan være et supplement. Spesielt for en 

umoden teknologi vil det være slik at vi ikke har go

oversikt over hvilke tilpasninger av regelverket s

er effektive, for eksempel innen terskelverdier, kr

til analysemetoder, eller krav til av

frivillige initiativ før man setter i gang et tids- og 

kostnadskrevende reguleringsarbeid.  

En artikkel om erfaringer med frivillige miljøiniti

i USA advarer om at mange av disse ikke kan 

dokumentere noen effekt93. Et særlig problem er a

frivillighet ikke gir effektive virkemidler mot uh

praksis, og dette kan undergrave tilliten til hele 

bransjen. Forfatterne vurderer likevel at slike 

initiativ kan høste erfaring til mer forpliktende 

regulering, men reguleringene bør da innfases 

senest etter tre år og dette bør være eksplisitt fra

starten. Dermed får pionerene en fordel av å gjø

seg kjent med forvaltningen på et tidlig stadium, 

men uten å få ekstra belastninger urimelig lenge. 

Gjennomgangen avdekker flere faktorer som må 

være på plass for at frivillige ordninger blir et

verktøy for forvaltning: 

 insentiver til å delta, tilpasset de enkelte 

interessenter 

 veiledning og teknisk assistanse 

 signerte forpliktelser/avtaler 

 regelmessig rapportering 

 krav til kvalitet av informasjon 
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 åpenhet om både utforming, rapportering 

og evaluering 

3.4 Andre verktøy i forvaltning 

I tillegg til konkrete reguleringer reiser nanomater-

ialer også behov for annen forvaltning, i for

blant annet forskning og utdannin

m av 

g, og tilsyn og 

 

 noen 

ordan forskningen bør 

ig 

t 

fekter, og 

øer 

 No

r ta

tøy fo

og for tester, analyser og 

 

e 

 

Selv om det må være et mål å styrke presisjon av 

 

er 

ikovurderin-

ger, og dessuten gi råd om nødvendig regulering, 

over 

r-

ativ for karakterisering, 

identifisering og terminologi som i neste omgang 

ene 

 slik at 

nomaterialer 

at det kan bli 

digheter å orientere 

seg i markedet. 

veiledning. Standardisering av produkter, metoder 

og atferd kan bidra til å forenkle håndtering og 

tolkning. Videre er det nødvendig at norske myn-

digheter deltar i internasjonale initiativ omkring

forståelse og forvaltning av nanomaterialer. 

Bedre kunnskap 

Denne rapporten viser et gjennomgående behov for 

økt kunnskap. Her ønsker vi kun å påpeke

overordnete poenger om hv

innrettes. For det første tilsier behovet for å kunne 

identifisere nanopartikler, og for å vurdere deres 

egenskaper og virkninger, at vi trenger å forstå 

partiklenes karaktertrekk. Dernest er det nødvend

å styrke forståelsen av hvilke tilstander nano-

partikler vil innta gjennom livsløpet, slik at man kan 

rette grundigere undersøkelser mot de tilstander 

som er helse- og miljømessig relevante.  

Både helse- og miljøforskningen bør styrkes, og 

dette må både omfatte studier av enkelttema sam

mer helhetlig anlagte studier som gjenspeiler 

virkeligheten i miljøet eller organismene. Dette 

innebærer også studier av langsiktige ef

av samvirkninger mellom ulike stoffer. Samtidig er 

det behov for forskning innen mer praktiske tema 

som hvilken eksponering som faktisk forekommer i 

arbeidsmiljø eller via forbrukerprodukter. Risiko-

forskningen omkring nanoteknologi tiltar inter-

nasjonalt, og det er behov for at norske fagmilj

jevnlig oppdaterer seg på dette. OECD har tatt 

initiativ til å samordne risikoforskningen, og

kan delta ved å utpeke tema som norske miljøe

ansvar for. 

Veien til god forståelse skaper behov for verk

å påvise nanopartikler, 

rge 

r 

kan gi mer presis forvaltning. Forskningsmiljø

jobber med å utvikle standardiserte tester

 r 
og tjenester bør oppmuntres slik 

modeller som kan avdekke partiklenes natur. I 

mangel av fullkommen kunnskap er det nødvendig

å utforske alternative modeller for risikovurdering 

og regulering. Dette omfatter alt fra hvorvidt 

karaktertrekk som persistens, bioakkumulering og 

mobilitet er gode indikatorer for risiko, til hvordan 

man kan trekke befolkningen med på råd. Breder

deltakelse i forvaltningen krever dessuten at 

kunnskapen og forståelsen av hva nanoteknologien 

innebærer utbres videre enn i dag. 

Tilsyn og veiledning

ulike reguleringer kan de vanskelig fange opp alle

nyanser. Det er nødvendig at myndighetene yter 

god veiledning om hvordan regelverket skal forstås, 

og hva som er forventet av ulike aktører. Dernest 

det behov for et aktivt tilsyn for å følge opp 

reguleringer. Myndighetene må overvåke anven-

delser av nanopartikler, og gripe inn om forvaltnin-

gen ikke fungerer. 

Vitenskapskomiteer 

For å forankre arbeidet med å utvide ris

kan det være fornuftig å etablere en vitenskaps-

komité. Mandatet for en slik komité bør gå ut

nanomaterialer, og dekke stoff- og produkttrygghet 

mer allment. En slik komité kan ta modell av Vitens-

kapskomiteen for mattrygghet og EUs vitens-

kapskomiteer. 

Standardisering 

Felles standarder kan bidra til å forenkle en ellers 

kompleks virkelighet. Dette kan omfatte alt fra å 

etablere felles begreper og definisjoner, via standa

der for produktutforming, til standarder for tester 

og analyser involvert i risikovurdering. Internas-

jonale standardiseringsorganer som ISO og CEN har 

allerede tatt viktige initi

resultater fra ulike laboratorier og na

kan sammenliknes. Bransjestandarder for produkter 

enklere for forbrukere og myn
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Internasjonale avtaler 

På samme måte som for forskning og standar-

disering er det også behov for internasjonalt sam-

 er dette 

 

 

 

 vi har sett har Norge og EU felles 

 

 

g merking 

ist, 

  

nte blir verdiaspektene særlig viktige. 

m 

i 

er fra offentlige 

midler. Samfunnet må derfor ikke bli henvist til å 

klingen fra sidelinjen. 

 

larisert 

Et viktig spørsmål er dermed hvordan og når befolk-

s i diskusjonen omkring nano-

t 

t 

 for å 

ing, næringsliv, organisasjoner og 

allmennhet i diskusjoner om nanoteknologi og 

En gjennomgang fra 2008 av 70 

ng, 

e 

 

illinger og løsninger folk er opptatt 

av, men kan også ha en separat verdi i å synliggjøre 

arbeid omkring reguleringer, tydeligst

innen tema som grenseoverskridende forurensning

og internasjonal varehandel. FN-systemet har vist 

god evne til å ta grep der det allerede er bred 

erkjennelse omkring et forurensningsproblem, og 

har blant annet etablert avtaler omkring organiske

miljøgifter og eksport av farlig avfall. 

Ved internasjonal varehandel er det en utfordring

at ordninger for kunnskap og kontroll med produk-

ter varierer. Som

regler med forpliktelser til de som markedsfører 

stoffer og produkter. Om Norge ønsker tilpasninger 

av dette regelverket finnes det flere kanaler for å 

fremme slike synspunkter. Import fra land utenfor 

EØS-området reiser imidlertid andre utfordringer 

fordi mange land mangler tilsvarende ordninger. 

Blant initiativ som kan bidra til sterkere samordning

også utenfor EU og EØS finner vi initiativer fra stan-

dardiseringsorganisasjonene, OECD og forsknings-

miljøene for å etablere felles standarder for risiko-

vurdering. EUs system for klassifisering o

vil innen kort tid bli erstattet av FNs ”Globally 

Harmonised System”, GHS. Å etablere avtaler om 

produktsikkerhet, for eksempel hvilke vilkår eller 

restriksjoner som skal inntre dersom fare blir påv

er imidlertid lenger unna. Bortsett fra forbud mot 

enkelte spesifikke stoffer har norske myndigheter 

få verktøy til å kompensere for dette. Eventuelle 

nasjonale initiativ på dette feltet må være i over-

ensstemmelse med handelsregelverket under WTO.

Offentlig debatt og demokratisk styring 

I ytterste instans avhenger både teknologi-

utviklingen og den demokratiske styring av 

kvaliteten på vår felles dialog. Dessuten, når 

materialenes egenskaper og virkninger er så vidt 

usikre og ukje

Slike verdispørsmål er et domene for offentligheten 

og befolkningen, ikke bare for ekspertene. 

Det er flere grunner til å involvere allmennheten i 

vurdering av nanomaterialer. Prinsipielt har 

borgerne en demokratisk rett til å uttale seg o

viktige sider ved samfunnsutviklingen. I siste 

instans er det jo den enkelte borger som skal ta del 

mulighetene og leve med konsekvensene som 

nanoteknologien skaper. I Norge vil dessuten 

utviklingen av materialene skje med store 

investeringer som i stor grad komm

sitte og beundre utvi

Involvering av ikke-eksperter kan også begrunnes

mer pragmatisk. Vanlige borgere kan bidra med 

andre erfaringer og verdivurderinger, og ved å 

inkludere disse kan utviklingen av nanomaterialer 

bli mer robust. Dersom usikkerhet og verdivalg 

derimot forties kan det tenkes at vi får en po

opinion preget av manglende tillit til politikere, 

eksperter og næringsliv. 

ningen kan involvere

materialer, og dessuten, hvordan slike perspektiver 

kan inndras i beslutninger. Befolkningens mulighe

til å ta helhetlig stilling vil normalt øke etter hver

som samfunnet bygger opp erfaring. Samtidig vil 

muligheten til å påvirke utviklingen ha en tendens 

til å avta ettersom teknologien finner sin form. I 

flere land er det allerede tatt en rekke initiativ

involvere forskn

nanomaterialer. 

slike initiativer i 14 land viser imidlertid et stort 

spenn i utforming og ambisjonsnivå. 94  Enkelte 

aktiviteter innebærer kun at befolkningen blir 

informert og får mulighet til å uttale seg, andre er 

tett integrert mot beslutningsprosessene.  

Det finnes en rekke mulige kanaler for medvirkni

og både forvaltningen, utdanningsinstitusjonene, 

organisasjoner og media har en rolle å spille. Sam-

tidig som man bør ta i bruk eksisterende arenaer 

kan det også være grunn til å etablere møteplasser 

og diskusjonsforum av typen lekfolkskonferanser, 

scenarieverksteder, fokusgrupper med mer. Slik

aktiviteter kan bidra til at forvaltningen får innsikt i

hvilke problemst
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betydningen av medvirkning og løfte 

.  

att 

 

slik 

r, 

s-

problemstillinger ut i en videre offentlig debatt

I Norge har innsatsen for å fremme offentlig deb

og medvirkning foreløpig vært beskjeden. Derimot 

har det vært tatt prisverdige initiativ for å samle 

perspektiver fra forskning, næringsliv og 

organisasjoner. I fremtiden er det nødvendig å 

forstå mer om ulike gruppers interesser og bruke

dette til å veilede hvordan forvaltningen bør 

innrettes. Det er også nødvendig at slike diskus-

joner løftes frem i representative politiske fora 

at nanomaterialer ikke bare blir et sektoransva

men at man også kan diskutere de samfunn

messige implikasjonene i sammenheng og helhet.  
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Kapittel 4 | Konklusjoner

ukt

mål om t til å 

smål k

 å skaffe 

muligheten for mangelfull forståelse spørsmål om hvordan vi da kan etablere en god forvaltning.

Nanomaterialer er mangfoldige, og vi kan forvente 

stor variasjon både med tanke på farlighet, hvorvidt 

mennesker og miljø blir eksponert, og kunnskaps-

nivå rundt dette. Enkelte vil trolig bringe stor 

gevinst uten å ha nevneverdige bieffekter. 

Eksempler på dette er membraner som kan rense 

drikke- og avløpsvann, eller datalagringsenheter 

som kan lagre større datamengder. I disse to 

tilfellene er det ikke nødvendigvis snakk om nye 

forbindelser, snarere om bedre presisjon. 

Det er i hovedsak frie nanopartikler som kan med-

føre risiko. Også denne kategorien av nanomater-

ialer rommer stor variasjon. Et viktig skille går 

mellom stabile og ustabile partikler. At partikler er 

ustabile innebærer at de raskt vil brytes ned til 

molekylære komponenter som vi forventer er godt 

forstått og håndtert allerede. Derimot finnes det 

tegn til at stabile nanopartikler kan innebære risiko. 

For det første er stabilitet i seg selv av betydning for 

risiko siden det innebærer at stoffer kan opp-

konsentreres over tid og at eventuelle effekter kan 

vedvare. Dernest gjør partikkelformen det mulig å 

nå steder i kroppen og miljøet som ellers er 

beskyttet. Videre kan størrelsen medføre økt 

reaktivitet fordi en større andel av atomene vil 

finnes på overflater, hjørner og kanter. Stabilitet, 

mobilitet og reaktivitet er igjen bestemt av andre 

karaktertrekk i form av overflateegenskaper som 

ladning og topografi, og dessuten kjemisk sam-

mensetning og løselighet. I en risikovurdering er det 

nødvendig å undersøke slike karaktertrekk. 

Forskningen omkring nanopartiklers egenskaper for 

helse og miljø spriker. Økt reaktivitet per vektenhet 

for nanopartikler sammenliknet med større 

strukturer av samme materiale virker imidlertid 

godt begrunnet. Nanopartikler av titandioksid, som 

tilsettes i solkrem og maling, er kjent å forårsake 

oksidativt stress under lyspåvirkning, men det er 

uklart i hvilken grad de kan passere inn i organis-

mene og cellene. Partikler av sølv anvendes som 

antibakterielt middel, men er trolig også skadelig 

for vannlevende organismer. Karbonnanorør har 

stort potensial for bruk på en rekke områder, men 

det finnes indikasjoner på at de fremkaller samme 

type reaksjoner i lungene som asbest. 

Frigivelse av partikler kan forekomme ved både 

produksjon av partikler, bearbeiding til ferdige 

produkter, bruk og kast eller destruksjon. Den mest 

umiddelbare utfordringen for eksponering av men-

nesker er trolig knyttet til arbeidsmiljø. Yrkesmessig 

eksponering kan forekomme på ulike stadier, fra 

laboratorier og tilvirkning til oppgaver innen 

destruksjon og rengjøring. En annen mulig kilde for 

menneskelig eksponering er fra vanlige forbruker-

produkter. Analyser forteller at utslipp til ytre miljø 

foreløpig er begrenset, men utbredelsen tiltar raskt. 

En faktor som vil ha betydning for miljøeffekter er 

om nanopartikler har så lang levetid at de samles 

opp over tid. Dessuten vet vi lite om virknings-

mekanismer som kan medføre helt andre risiko-

scenarier hos blant annet vannlevende organismer 

sammenliknet med mennesker. 

Foreløpig er mye uklart omkring levetid, spredning, 

og virkninger i og mellom ulike miljøer, organismer, 

organer og celletyper. Et hovedproblem er at det er 

vanskelig å vite hvilke tilstander nanomaterialer 

inntar ved ulike stadier i livsløpet, og som derfor er 

helse- og miljømessig relevante. En annen utford-

ring er å vite hvordan nanomaterialer samvirker 

med andre stoffer og faktorer, som andre kjemi-

kalier, UV-lys eller mikrobiologiske prosesser. 

 

Nanomaterialer forventes ikke å omfatte stoffer, prod er og prosesser som er så nye og annerledes at de vil 

falle utenfor dagens lovgivning. Det er likevel spørs  kriterier og forpliktelser i lovgivningen er egne

fange opp intensjonene i loven. Noen sentrale spør nytter seg til hvordan vi identifiserer stoffer, om vi 

forstår stoffenes egenskaper, og om ansvaret for nødvendig forståelse er tydelig. Dernest reiser 
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Det er ikke hensiktsmessig å etablere en egen lov for 

nanoteknologi og nanomaterialer. Materialene og 

o

fo

deres bruksområder er forskjellige, og det vil gi 

bedre samsvar mellom beskyttelsesnivå og risiko 

Det er stor forskjell i tilnærminger til kunnskap og 

 

tøy til 

s, og 

r om 

risiko, og plikten til risikovurdering er derfor et 

ye 

lse 

 

et-

-

. 

ne er 

som regel angitt i vekt, imidlertid er ikke vekt noen 

ppleres 

t 

verflateareal. Av samme grunn må grenseverdier 

r partikkelutslipp fra industri og destruksjons- og 

renseanlegg, og dessuten for partikkelinnhold i 

arbeidsatmosfære, byluft og drikkevann suppleres 

-

o-

ng bidra til 

å identifisere tiltak for å håndtere risiko tiknyttet 

-

g 

 

 mangelfull 

kunnskap om nanopartikler. Andre utfordringer 

ke 

etene 

 

r 

 

 og merking er 

knyttet til stoffer og produkter som er risikovurdert 

g 

jø, 

følge 

om regelverket tilpasses anvendelse. Her er 

hovedstrukturen i dagens lovverk egnet, med sitt 

skille mellom bruksområder som har ulike risiko-

profiler, fra pesticider til forbrukerprodukter.  

med andre verdier enn vekt. 

Å forhindre at utrygge produkter kommer på mar

kedet er bare ett av flere mulige utfall av risik

vurdering. Mer generelt skal slik vurderi

kontroll innen ulike lovverk. Utfordringer i lovverket

settes mest på spissen i lovverket for alminnelige 

forbrukerprodukter, men gjelder også lovverk for 

mat og kosmetikk. Disse lovverkene gir få verk

å føre kontroll med hvordan slike produkter brukes, 

slites og kastes når de først er ført på markedet. 

Kontroll med risiko er dermed avhengig av 

regulering omkring hva som kan markedsføre

vilkår for dette. Slik regulering er først berettiget 

dersom man har tilstrekkelige indikasjone

kritisk punkt.  

Det er behov for å undersøke nanopartikler for n

egenskaper, men det finnes eksempler på at dagens 

praksis ikke er i samsvar med dette. Det er derfor 

nødvendig å presisere og styrke plikten til risiko-

vurdering slik at nanopartikler fanges opp på en 

effektiv måte. 

Sentrale kriterier for å avgjøre om en forbinde

må risikovurderes er gitt ved om forbindelsen 

kvalifiserer som et unikt stoff, og om den markeds-

føres utover visse terskelverdier. Praksis for å

identifisere stoffer bør gjennomgås, og foruts

ninger omkring dette eventuelt tilpasses slik at 

nanomaterialer fanges opp. I tilfeller der et nano-

materiale ikke identifiseres som et nytt stoff, men 

kun som en tilstand av et eksisterende, er det usik

kert om nanoutgaven vil bli tilstrekkelig vurdert

Det kan derfor være nødvendig å presisere ansvaret 

for supplerende undersøkelser. Terskelverdie

god beskrivelse av dose for stabile nanopartikler.  

Vektbaserte terskelverdier i regelverket må su

med andre verdier, som partikkelantall eller samle

arbeidsmiljø, industriutslipp, produkter, avfall og 

avløp. Vurderingene benyttes blant annet fareklas

sifisering av kjemikalier, som igjen danner grunnla

for regler om merking og avfallshåndtering. Selv 

med tilpasninger som er foreslått ovenfor kan vi 

imidlertid ikke regne med at risikovurderinger kan

hjelpe oss til å håndtere all risiko. Blant spørsmål 

som gjenstår er hvor autoritative svar dagens 

metoder for risikovurdering kan gi, gitt

knytter seg blant annet til import fra land som ik

har samme ordninger for risikovurdering og 

produktkontroll som oss.  

I tillegg til risikovurdering og tiltak basert på slik 

vurdering må myndighetene også benytte andre 

forvaltningsverktøy. I særdeleshet må myndigh

følge med på bruken av nanomaterialer. Dette kan ta

form av å oppsøke informasjon, men det vil være me

effektivt dersom myndighetene innfører en 

registreringsplikt til Produktregisteret. En slik ordning 

kan avgrenses til bestemte materialer, terskelverdier

og anvendelser. 

En egen merkeordning for produkter med 

nanomaterialer og -partikler er lite hensiktsmessig. 

Dagens ordninger for deklarasjon

og klassifisert som farlige. Snarere enn å måtte ta 

stilling til et separat merke for nanomaterialer må 

forbrukerne kunne forvente at myndighetene 

sørger for tilstrekkelig kontroll og pålegger merkin

og annen forbrukerveiledning der det er behov.  

Rutiner og tiltak i forbindelse med både arbeidsmil

industriutslipp, avfall og avløp må oppdateres i 

henhold til ny kunnskap, og myndighetene må 
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opp dette med nødvendig tilsyn. For å forebygge 

problematiske avfallsfraksjoner bør myndighetene 

gjennomgå rutiner for avfallshåndtering. 

Ekspertgruppen mener at ordninger for utvidet 

produsentansvar bør vurderes for flere 

produktkategorier enn i dag. Slike ordninger 

innebærer at de som tilvirker produkter også tar 

ansvar for avfallshåndteringen. Dette stimulerer til 

aktsomhet og livsløpstankegang. 

 

ier. Behovet for standardisering må 

imidlertid veies opp mot at slik standardisering 

de 

 å 

 

. Norge bør 

delta i internasjonalt forskningssamarbeid blant 

-

 

t, 

opprette en vitenskaps-

komité som kan gi råd om risikovurdering av stoffer 

n-

 

EU. 

en vil 

ktelser til risikovurdering 

eller offentlig innsats innen forskning og for-

et 

er tar ekspertgruppen forbehold 

om at deres arbeid kun har berørt en avgrenset 

pe 

et 

ll 

r.

Forståelsen og forvaltningen avhenger av felles 

begreper og systematikk. Felles definisjoner er 

nødvendig for å unngå tvetydighet ved 

kommunikasjon om nanomaterialer, og ved 

rapportering for juridiske formål. For å komme til 

gode definisjoner trenger vi systemer for å 

karakterisere, og dernest, identifisere nano-

materialer. Tilsvarende systematikk og standarder 

kreves for testmetoder, modeller og livsløps-

analyser slik at vi kan sammenlikne og forstå 

resultatene omkring ulike nanomaterialer og fra

ulike laborator

medfører forenklinger som ikke alltid er gyldige.  

Temaene som er nevnt over viser et gjennomgåen

behov for forskning. Det trengs mer forskning for

forstå nanomaterialer, for å forstå deres helse- og

miljøvirkninger, samt metodeutvikling

annet ved å utpeke tema som norske miljøer tar 

ansvar for. Videre bør myndighetene utpeke fag

miljøer med særskilt ansvar for å holde seg oppdatert

om resultatene innen risikoforskning.  

Myndighetene må også skaffe kunnskap om 

utbredelse, anvendelse og håndtering av nano-

materialer i praksis. I tillegg til informasjon som 

genereres gjennom en registreringsplikt til 

Produktregisteret må myndighetene oppsøke 

informasjon, særlig om eksponering i arbeidsmiljø,  

dessuten om forbrukerprodukter som vi omgås tet

som matkontaktmateriale, kosmetikk, forbruker-

kjemikalier, klær og leketøy.  

Myndighetene bør vurdere å 

og produkter, herunder nanomaterialer. En slik 

komité kan få i oppgave å fremskaffe og samme

fatte kunnskap, gi råd om metodevalg, og gi råd om

regulering for enkelte eller grupper av nano-

materialer.  

Tiltakene som er nevnt ovenfor må adresseres 

gjennom internasjonalt samarbeid. Det er blant 

annet behov for felles definisjoner, felles 

standarder for risikovurdering og kunnskaps-

utveksling på tvers av land. Når det gjelder lov-

givning har Norge i stor grad felles regler med 

Norske synspunkter på dette felles regelverket må 

derfor fremmes overfor EU. 

Selv med justeringer anbefalt i denne rapport

verken næringslivets forpli

valtning sikre full kontroll. I en slik situasjon vil d

være ulike oppfatninger om muligheter og 

begrensninger, og om behovet for reguleringer. 

Slike avveininger er et politisk spørsmål, og 

myndighetene bør involvere både forskning, 

næringsliv, organisasjoner og allmennhet i 

diskusjoner om dette. 

I sine anbefaling

gruppe anvendelser og en avgrenset grup

risikoer. Arbeidet har også vært avgrenset til 

eksisterende eller nær forestående anvendelser. D

kan skjule seg andre problemstillinger innen andre 

anvendelsesområder eller på lengre sikt. Mangelfu

kunnskap gjør det heller ikke mulig å gi noen 

endelige svar om forvaltning av nanomateriale
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Ordforklaringer 

Definisjonene i kursiv er oversatt fra British 

Standard Institution* 

Aggregat/aggregering: Ansamling av partikler som 

er forbundet med hverandre via kjemiske bindinger. 

r i 

 

ls 

edre 

, 

 

: Materialer med en eller flere 

aen, 

omfatte nanomaterialer med to dimensjoner på 

 

 

 

fikasjon.  

Bioakkumulering: Oppsamling av fremmedstoffe

organismer.  

Funksjonalisering: Å tilføre stoffgrupper til et

materiale slik at man oppnår nye egenskaper.  

Nanoskalaen: En nanometer er en milliardde

meter. Med nanoskalaen er det vanlig å mene 

størrelser mindre enn 100 nm, som omtrent 

tilsvarer størrelsen på virus. Enkelte setter en n

grense på 1 nm, andre bruker en grense på 0,1 nm

som tilsvarer størrelsen på atomer. 

Nanoteknologi: Design, karakterisering, tilvirkning

og anvendelse av strukturer, komponenter og 

systemer ved å kontrollere form og størrelse på 

nanoskalaen. Denne definisjonen er ikke allment 

akseptert. For å trekke skillet mot tradisjonell 

teknologi foretrekker enkelte å presisere at 

nanoteknologi utnytter unike egenskaper som  

opptrer på dette nivået, egenskaper som tidligere 

ikke var oppnåelige. Uansett er ikke skillet mot 

tradisjonelle aktiviteter innen elektronikk, fysikk 

eller kjemi særlig presist. Derfor anvendes også 

begrepet svært forskjellig, dette opplever man blant 

annet i markedsføring. 

Nanomaterialer

dimensjoner, eller en indre struktur, på nanoskal

som kan fremvise nye egenskaper sammenliknet 

med det samme materialet uten bestanddeler på 

nanoskalaen. 

Nanopartikler: Nanomaterialer med tre 

dimensjoner på nanoskalaen. (I denne rapporten 

har vi for enkelhets skyld latt begrepet også 

nanoskalaen, altså tynne tråder og rør.) 

Stoff: Grunnstoff og forbindelser av disse, som

forekommer naturlig eller fremstilles industrielt. 

Hvert stoff gis en unik identitet i stoffregistre. Etter

EUs regelverk skal tilsetningsstoffer som er 

nødvendige for å bevare stoffets stabilitet (for 

eksempel belegg), og urenheter som følger av

fremstillingsprosessen, medføre unik identi
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