Statens forurensningstilsyn
Tilsynsavdelingen
Statens Hus, 3708 Skien
Besøksadresse: Gjerpensgate 14, bygg F
Telefon: 35 58 61 20
Telefaks: 22 67 67 06

Informasjon om virksomheten:
Navn: Borregaard Industries Ltd.

Rapportnummer: 2008.205.I.SFT

Postadresse: Postboks 162, 1701 SARPSBORG

Organisasjonsnr.: 916 694 385

Besøksadresse: Hjalmar Wesselsv. 10, 1721 SARPSBORG

SFTs saksnr.: 2006/67

Telefon: 69 11 80 00 (sentralbord)

Utslippstillatelse av: 11. mars 2005, sist
endret 21. januar 2008
Kvotepliktig ID-kode: NO-2006-67

E-post adresse: borregaard@borregaard.com
Kommune.: Sarpsborg

Bransjenr. (NACE-kode): 24.140, Produksjon
av andre organiske kjemiske råvarer

Informasjon om kontrollen:
Tilstede fra virksomheten:
Lena Ulvan, Henning Undrum, I. M. Hansen

Fra Statens forurensningstilsyn (SFT):
Per Morten Myhra

Dato:
10.09.2008

Rapporten beskriver det funnet som ble konstatert under kontrollen.
Følgende hovedtema ble kontrollert:
Rapportering og beregning av kvotepliktige utslipp av CO2 med hovedvekt på internkontroll og måling og
beregning av årlig forbruk av energivarer (tungolje, lettolje, spillolje, propan og diesel) og kalkstein for
produksjon av kokesyre.

Resultater fra kontrollen:
Det ble gitt en anmerkning under kontrollen: Virksomheten har ingen dokumentasjon på at all
tilført karbonat med kalkstein til syretårnet blir omsatt til kvotepliktig utslipp av CO2.
Oppfølging etter kontrollen:
Virksomhetens oppfølging av anmerkningen vil bli fulgt opp ved neste kvotetilsyn. Rapporten er å
anse som endelig dersom vi ikke får tilbakemelding om faktiske feil innen 2 uker etter at rapporten
er mottatt.
Gebyr for virksomhet med tillatelse:
Virksomheten er plassert i lav gebyrklasse, jf. klimakvoteforskriften § 5-4. Dette innebærer at
virksomheten skal betale kr. 22 000,- i gebyr for den gjennomførte inspeksjonen. Faktura med
innbetalingsblankett ettersendes.
Offentlighet i forvaltningen:
Inspeksjonsrapporten vil være tilgjengelig for offentligheten på www.sft.no. jf. offentlighetsloven.
Kopi av endelig rapport sendes fylkesmannen i Østfold.

24.09.2008
________________________________________________________________________________
Dato
inspektør
seksjonssjef

Virksomhetens navn: Borregaard Industries Ltd.

Dato: 24. september 2008

Definisjoner:
Avvik:
Overtredelse av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen (for
eksempel overtredelse av krav i forurensningsloven, klimakvoteloven, forskrifter hjemlet i disse to
lovene, eller krav og vilkår fastsatt i utslippstillatelser eller dispensasjoner).
Anmerkning:
Et forhold som tilsynsetatene mener det er nødvendig å påpeke for å ivareta helse, miljø og
sikkerhet og som ikke omfattes av definisjonen for avvik.

Avvik:
Det ble ikke konstatert avvik under inspeksjonen.

Anmerkninger:
Det ble gitt en anmerkning i forbindelse med inspeksjonen.
Anmerkning 1
Virksomheten har ingen dokumentasjon på at all tilført karbonat med kalkstein til syretårnet
blir omsatt til kvotepliktig utslipp av CO2.
Kommentar:
Kalkstein brukes i produksjonen av kokesyre. Årlig forbruk av kalkstein i syreproduksjonen blir
bestemt på grunnlag av fakturerte innkjøpsmengder korrigert for endringer i lagerbeholdning ved
årets slutt og begynnelse, fuktighetsinnhold og innhold av eventuelle andre ikke karbonatholdige
komponenter, samt frasoldet mengde kalksteinsstøv. Virksomheten har ingen dokumentasjon på at
all karbonat i tilført kalkstein til syretårnet blir omsatt til CO2.

Andre forhold:
Virksomheten har installert lokale mengdemålere for måling av forbruk av energivarer på de forskjellige
forbruksstedene. Mengdene som måles danner ikke basis for beregningen av det kvotepliktige utslippet av
CO2. Resultatene fra mengdemålerne brukes kun internt (intern oppfølging av forbruk av energivarer).
Beregninger som er utført har vist at det er rimelig god overensstemmelse mellom det CO2-utslippet som kan
beregnes ut fra energivareforbrukene registrert med disse målerne og det CO2-utslippet som beregnes ut fra
fakturerte mengder energivarer korrigert for endringer i lagerbeholdning. Det er sistnevnte metode som
danner basis for virksomhetens beregning og rapportering av årlig kvotepliktig utslipp av CO2 fra forbruk av
energivarer.
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